
E-Serisi Sedan



Sezgisel stil belirleyici.
E-Serisi Sedan, etkileyici bir hafiflikle modern tarzı ve geliştirilmiş  
sportifliği temsil eder. Her bir çizgi, duyumsal netlik ilkesini takip  
eder. Standart donanıma ek olarak üç donanım çizgisi ve ayrıca zarif  
bir renk ve malzeme seçeneği kişisel isteklerinizi yerine getirir.



Plug-in hibrit teknolojili Mercedes-Benz E 350 e, olağanüstü  
dinamizm ve verimlilik ile öne çıkar.



İç mekan tasarımında yeni yollar.
E-Serisi Sedan sizi bir netlik ve güven atmosferiyle karşılar. Yatay
elemanlar huzur ve görsel genişlik hissi uyandırır. Yüksek kaliteli
malzemeler, gösterge tablosundan kapılara kadar uzanan dalga
şeklinde yumuşak kıvrımlara sahip süsleme parçalarının etrafına
sarılır. Heykelvari koltuk tertibatı Mercedes-Benz için tipik olan uzun
yol konforu sunar.



Modern lüksün bir formu.
Yatay çizgiler görsel genişlik hissi uyandırır. Asil malzemeler tarzı tanımlar.



Üstünlük duygusallıkla buluşuyor.



KEYLESS-GO paketi.
Bu sistemle, elektronik anahtarı elinize almanıza 
gerek kalmadan aracı konforlu bir şekilde 
açabilir, çalıştırabilir ve kilitleyebilirsiniz. 
HANDS-FREE ACCESS eller serbest bagaj 
açma fonksiyonu, bagajın dokunmadan tam 
otomatik bir şekilde açılmasını ve kapatılmasını 
sağlar.
* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Sürüş yardım paketi Plus.
Mercedes-Benz E-Serisi Sedan’ın birbirini 
tamamlayan güvenlik ve yardım sistemleri 
sürücünün üzerindeki yükü hafifletir, kaza 
tehlikesini azaltır ve ayrıca yolcular ve diğer 
trafik katılımcılarına yönelik korumayı 
iyileştirir. Paket, sürüş yardım paketini PRE-
SAFE® impulse yan koruma sistemi ile tamamlar.
* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

COMAND Online.
COMAND Online; bilgi ve eğlence, navigasyon  ve 
iletişim ile ilgili neredeyse tüm isteklerinizi  yerine 
getirir. Gösterim, yüksek çözünürlüklü 12,3" boyu 
tundaki medya ekranı üzerinden gerçekleşir. Sabit 
disk navigasyonu, neredeyse  gerçek zamanlı 
trafik verileri sunan Live Traffic Information ile 
hızlıca hedefe yönlendirir.
* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

MULTIBEAM LED teknolojili 
farlar.
MULTIBEAM LED teknolojili farlar, diğer trafik 
katılımcılarının gözünü kamaştırmadan sürekli uzun 
farla gitmeyi sağlar. Ayrı ayrı kumanda edilebilen 
LED’ler başka araçların bulunduğu alanı 
aydınlatmazken etrafı hemen hemen aynı anda 
gündüz gibi aydınlatır. Öne çıkan diğer bir tasarım 
özelliği: Fardaki  mavi vurgular.
* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.



Eşya gözü paketi.
Eşya gözü paketi, örneğin orta konsoldaki çift bardak tutucusu, kart  
ceplerindeki şişe tutucuları, ön koltukların arka tarafında bulunan 
harita cepleri, bagaj tabanında katlanabilir kutu veya file (Plug-in 
hibrit ile  birlikte sunulmaz) gibi çok sayıda faydalı düzenleme 
yardımcısı içerir.
* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Hafıza paketi.
Eğer araç birden fazla kişi tarafından kullanılıyorsa, hafıza paketi özel  
bir kullanım konforu sunar. Elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar, 
direksiyon kolonu ve dış aynaların her biri bir tuşa basılarak 3 farklı 
pozisyonda  kaydedilebilir ve tekrar çağrılabilir.

360°kameralı park paketi.
Aktif park yardımcısı hem park yeri aramayı, hem de yatay ya da 
dikey park yerlerinde ve garajlarda park etmeyi ve park yerinden 
çıkmayı  kolaylaştırır. 360° kamerası, multimedya sisteminin 
ekranına gerçekçi bir görüntü aktararak park etmeyi ve manevra 
yapmayı destekler.
* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

AIR-BALANCE paketi.
Araç iç mekanı, AIR-BALANCE paketi sayesinde tamamen kişisel bir 
şekilde kokulandırılabilir. Kişisel tercihe ve ruh haline bağlı olarak son 
derece  kaliteli muhtelif oda kokuları arasından seçim yapılabilir. Bunun 
haricinde, hava kalitesi, iyonizasyon ve ayrıca dış ve iç havanın ideal 
şekilde filtrelenmesi ile iyileştirilebilir.
* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.



EXCLUSIVE tasarım konsepti.
EXCLUSIVE dış mekan sadece bu tasarım konsepti için geliştirilmiş ön 
tam-pon ile modern ve lüks bir görünüm sağlar. Klasik radyatör 
ızgarası ve  motor kaputu üzerindeki Mercedes yıldızı, ilave krom 
süslemeler ve ayrıca daha büyük hafif alaşım jantlar diğer özelliklerdir. 
Seçkin donanımlar ile lüks kavramını heyecanla yeniden yorumlayan şık 
bir iç mekan oluşturulmuştur. Bunların arasında deri/Valensiya kumaşı 
döşemeli seçkin koltuk grafiği,  3 çekici renk konsepti ve geniş yüzeyli 
ahşap süslemeler yer alır.

AVANTGARDE tasarım konsepti.
Bu tasarım konsepti, dış mekanın daha dinamik ve sportif 
görünmesini sağlar. Donanım kapsamına daha büyük hafif alaşım 
jantlar, bağımsız  bir ön tampon ve ayrıca krom ve alüminyum 
tasarım elemanları dahildir. Alçaltılmış AGILITY CONTROL yürüyen 
aksam da sportifliği vurgular.

AMG tasarım konsepti.
AMG dış mekan, dinamik AMG gövde ve AMG hafif alaşım jantlardan  
alçaltılmış AGILITY CONTROL yürüyen aksama kadar mükemmel 
uyarlanmış donanımlarla daha fazla sportiflik ve sürüş keyfi sunar. AMG’ye 
özgü özellikler, fark edilir ve hissedilir şekilde daha fazla sportiflik ve 
seçkinlik katar. Alt tarafı düzleştirilmiş çok fonksiyonlu spor direksiyon 
simidi, daha fazla yan destekli spor koltuklar, AMG spor pedal tertibatı ve 
AMG paspaslar bu iç mekan donanımına dahildir.



AIR BODY CONTROL (havalı süspansiyon sistemi).
Havalı süspansiyon sistemi, sürekli ayarlanabilir bir sönümleme ile birlikte çalışarak 
yüksek seviyede hareket konforu ve sürüş dinamiği sağlar. Sönümleme, her 
tekerlekte güncel  sürüş durumuna uyum sağlar ve isteğe göre daha konforlu veya 
sportif olarak ayarlanabilir.
* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

DYNAMIC SELECT. Sürüş keyfinizi seçimlerinizle belirleyin.
DYNAMIC SELECT sayesinde konforlu, sportif, çok sportif, verimli veya tamamen kişisel 
sürüş tutumlarından birini parmak uçlarınızla seçebilirsiniz. Seçilen sürüş programına 
bağlı olarak motor, şanzıman, ESP® ve direksiyon sisteminin karakteristiği gibi 
parametreler değişir.

SÖNÜMLEMEYE SAHIP DYNAMIC BODY CONTROL YÜRÜYEN AKSAM

Sürücü, DYNAMIC SELECT şalteri vasıtasıyla aracın sönümleme  
özelliklerini değiştirebilir. Daha konforlu sönümleme karakteristiğine 
sahip “Comfort” (konfor) modu ve sportif sert bir sönümleme  
uyarlaması için 2 “Sport” (spor) modu arasından seçim yapabilir.

DYNAMIC SELECT FONKSIYONUNA GENEL BAKIŞ 

Tahrik (motor, ESP® ve otomatik şanzıman), yürüyen aksam (DYNAMIC 
BODY CONTROL ve AIR BODY CONTROL ile birlikte) ve direksiyon tertibatı 
için parametreler, istenen sürüş deneyimine uyarlanır

5 sürüş programı: “Comfort”, “Sport”, “Sport+”, “Individual” ve “Eco”

ECO Start-Stop fonksiyonunun “tahriksiz seyir” fonksiyonunun 
etkinleştirilmesi, sürüş programına göre gerçekleşir



Kuralları belirler.
Mercedes-AMG E-Serisi Sedan.

Her Mercedes-AMG, eşsiz bir karaktere sahip başlı başına bir şaheserdir. Dizginlenemez 
sportmenlik, Performance araçlarımızı ve yarış otomobillerimizi birleştiren şeydir. 
En yüksek performansa yönelik tutkular mühendislik sanatının özel bir tutumla 
buluştuğu yerde ortaya çıkar: AMG ruhu. Yeni hedeflere ulaşmak için sınırları 
her zaman tekrardan zorlamamız gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir şeyi olduğu 
gibi kabul etmiyoruz. Çünkü sınırları insanlar yaratır ve onları aşabilecek 
olanlar da insanlardır. Bu bakış açısı ile motor sporları ve yol için mükem-
mel performansı yaratıyoruz.

AMG dünyasına hoş geldiniz.

www.mercedes-amg.com



Teknik değerler. Ölçüler.

Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.
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Dizel motorlar

E 220 d 4MATIC (TR) E 400 d 4MATIC

Silindir hacmi (cm3) 1.950 2.925

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 143 [194]/3.800 250 [340]/3.600-4.400 

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 7,5 4,9

Azami hız (km/saat) 239 250

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

5,9-5,8
4,7-4,5
5,1-5,0

6,9-6,7
5,2-4,8
5,8-5,5

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 135-131 154-145 

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Benzinli motorlar

E 180 (TR) E 350 (TR) Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ (TR)

Silindir hacmi (cm3) 1.595 1.991 2.999 3.982

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 115 [156]/5.300 220 [299]/5.800-6.100 320 [435]/6.100 450 [612]/5.750-6.500

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 8,9 5,9 4,5 3,4

Azami hız (km/saat) 228 250 250 250

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

8,0-7,5
5,5-4,9
6,5-5,9

9,3-9,2
5,4-5,3
6,9-6,7

11,5-11,4
7,1-7,0
8,7-8,6

14,5-14,5
8,6-8,6
10,8-10,8

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 146-134 156-153 200-197 245-245 

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 Euro 6 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

1  Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (AT) göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 4 Belirtilen değerler, 
öngörülen ölçme yöntemine göre belirlenmiştir. 2017/1153 sayılı Uygulama Yönetmeliği (AB) madde 2 no. 1 uyarınca “NEFZ-CO2 değerleri” söz konusudur. Yakıt tüketim değerleri  
bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. Yeni otomobillerin resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler tüm satış noktalarından ve www.dat.de 
üzerinden Automobil Treuhand GmbH’dan ücretsiz olarak temin edilebilen “Yeni otomobillerin yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve akım tüketimi ile ilgili kılavuz”dan öğrenilebilir.  
Bilgiler, münferit bir araç ile ilgili olmayıp, bir teklifin parçası değildir; sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. Değerler, seçilen özel donanımlara 
göre farlılık göstermektedir. 5 Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar olması mümkündür. 6 Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın 
kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yalnızca Almanya için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.de adresinde bulabilirsiniz.

Motor için en iyisi: Mercedes-Benz 
orijinal motor yağları.




