
E-Klass Kombi





Ett flytande formspråk
Varenda linje och varenda yta följer principen om en sinnlig  
och klar formgivning.





Dynamiska proportioner med spännande linjeföring ger E-Klass Kombi en unik lätthet och ger bilen 
ett otroligt elegant utseende. De många utrustningsvarianterna ger bilen en individuell prägel.





Sätt dig och upplev en fantastisk känsla av rymd. Stora paneler, minutiöst färgmatchad  
inredning och horisontella linjer – E-Klass Kombi förverkligar sig själv med den äran.  
En perfekt plats för resor, eftertanke och avslappning.





Prestationshöjande komfort och 
föredömlig säkerhet

Oavsett om du kör i rusningstrafik, i mörker eller på okända vägar så avlastar E-Klass 
Kombi dig avsevärt just i stressiga situationer. Bakom det hela står ett koncept som gör 
varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie i säkerhet: Mercedes-Benz Intelligent  
Drive För den tid du tillbringar bakom ratten är din egen. Tid för avkoppling. Tid att tanka 
energi. Så att du inte bara når ditt mål säkert, utan också utan stress.



Innovation som visar  
vägen in i framtiden

En spontan avstickare ut i terrängen via åkervägar och genom snö och sand. Det passar 
All-Terrain perfekt. All-Terrain tar sig fram överallt. Och det syns också utanpå.





Förarassistentpaket Plus

Vindrutevisning

Säkerhets- och hjälpsystemen kompletterar varandra och 
kan avlasta föraren, minska olycksrisken och öka skyddet 
både för de som färdas i bilen och för andra trafikanter. 
Sammansättningen utökar Förarassistentpaket med  
systemet PRE-SAFE® Impuls Sida.

Vindrutevisning Head-Up Display visar viktig information för 
föraren, som därmed inte behöver ta blicken från trafik-
situationen. Displayen projicerar en virtuell, ca 21 x 7 cm 
stor bild i förarens synfält. Bilden tycks sväva ovanför  
motorhuven ca två meter framför föraren.



COMAND Online

MULTIBEAM LED

COMAND Online har allt man kan begära när det gäller  
infotainment, navigation och kommunikation. Visningen 
sker med hög upplösning på den 31,2 cm (12,3 tum) stora 
mediedisplayen. Den hårddiskbaserade navigationen  
tar dig snabbt till din destination med hjälp av Live Traffic 
Information, trafikdata i realtid.

MULTIBEAM LED anpassar extremt snabbt och precist färd-
belysningen efter den aktuella trafiksituationen, t.ex. i 
kurvor, på motorvägen eller vid dåligt väder. Den innovativa 
tekniken gör det möjligt att kontinuerligt använda helljuset 
utan att blända andra trafikanter. LED-lamporna kan tändas 
och släckas efter behov för att precisionsavskärma andra 
fordon. Samtidigt lyser de upp omgivningen med en dags-
ljusliknande färgton.



Större än någonsin och flexibel som aldrig förr Fjärrstyrd parkeringsassistent
Med det generösa bagageutrymmet klarar E-Klass Kombi inte bara rejält med bagage.  
Bilen har även intelligenta förvaringslösningar. Ryggstödet som kan fällas 40/20/40 ger 
hög komfort och möjliggör flexibla transportmöjligheter både för arbete och fritid.

Om parkeringsfickan är trång är det bara att stiga ur bilen och parkera den med hjälp  
av mobilen – tacka den fjärrstyrda parkeringsassistenten för det. Alltihop sköts utifrån 
via en app.1

1  Det är alltid förarens ansvar att ha kontroll över bilen. Den fjärrstyrda parkeringsassistenten är eventuellt inte tillåten i alla länder.



Parkeringspaket med 360°-kamerasystem AIR-BALANCE-paket
Den aktiva parkeringsassistenten gör det lättare att hitta en parkeringsplats och att köra 
in i och ut ur såväl längs- som tvärgående parkeringsfickor eller garage. 360°-kameran 
visar en verklighetstrogen bild på medieskärmen, vilket hjälper föraren att parkera och 
manöverköra.

Med luftförbättringspaket AIR BALANCE kan du doftsätta kupén efter tycke och smak. 
Olika exklusiva dofter kan väljas efter smak och humör. Dessutom förbättras luftkvaliteten 
genom jonisering och optimerad filtrering av luften utifrån och inne i kupén.



Grundutrustning Designversion AVANTGARDE
Redan grundutrustningen uppvisar en lyckad kombination av elegans och sportighet.  
Här ingår bland annat en klassisk kylargrill med tre lameller och Mercedes-stjärna  
på motorhuven. 43,2 cm (17") lättmetallfälgar och en tvådelad bakre stötfångare med 
svart insats i diffusoroptik förstärker det sportiga intrycket.

Denna designversion ger ännu mer dynamik och sport åt exteriören. I utrustningen in-
går speciella lättmetallfälgar, en unik främre stötfångare samt designelement i krom och  
aluminium. Även det sänkta, komfortavstämda chassit förstärker det sportiga intryck-
et. Tre färgkoncept, en sportig treekrad multifunktionsratt i nappa, aluminiumpaneler och 
komfortstolar med horisontella sömmar i konstläder ARTICO / tyg Norwich ger maximal 
sport med finess i AVANTGARDE Interiör.



Designversion EXCLUSIVE AMG Line
EXCLUSIVE Exteriör kan ståta med en stötfångare fram som gjorts extra lyxig för just denna 
designversion. Andra egenskaper är den klassiska kylargrillen och Mercedes-stjärnan  
på motorhuven, ytterligare krompaneler samt speciella lättmetallfälgar. Den exklusiva utrust-
ningen i denna designversion omdefinierar begreppet lyx och skapar en stilbildande  
interiör. Här ingår säten med exklusiv stolsgrafik och klädsel i läder / tyg Valence, tre 
läckra färgkoncept och stora träpaneler.

Sportigare och ännu roligare att köra – AMG Line Exteriör erbjuder komponenter som är 
perfekt koordinerade – från dynamisk AMG Styling och AMG lättmetallfälgar till det 
sänkta, sportavstämda chassit. AMG Line ger mer sportighet och lyx som både syns och 
känns. I utrustningen ingår multifunktionsratt sport som är avfasad nedtill, sportstolar  
för ökat sidostöd samt ett AMG sportpedalställ och AMG golvmattor.



Luftfjädring AIR BODY CONTROL
I kombination med den kontinuerliga, adaptiva stötdämpningen ger luftfjädringssystemet komfort och dynamik på  
mycket hög nivå. Dämpningen på alla hjul anpassar sig efter körsituationen och kan ställas in för en komfortinriktad  
eller sportig körstil enligt önskemål.



DYNAMIC SELECT
Med körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT kan du med bara ett finger välja komfortbetonade, sportiga, extra sportiga, 
effektivitetsbetonade eller helt individuella köregenskaper. Egenskaperna hos motor, växellåda, ESP® och styrinrättning 
anpassas i enlighet med det valda körprogrammet.



Rule on
Mercedes-AMG E-Klass Kombi.

Varje Mercedes-AMG är ett unikt mästerverk med en omisskännlig karaktär. Det som förenar våra  
prestandabilar och våra sportbilar är den utpräglade sportigheten och passionen för maximala  
prestanda. Detta uppstår när ingenjörskonst möter den alldeles speciella AMG-andan. Vi tror  
att man måste förflytta gränser för att nå nya mål. Och vi tar ingenting för givet. Människor  
skapar gränser och människor kan övervinna dem. Med den här inställningen skapar vi 
enastående prestanda för motorsporten – och vägarna.

Välkommen till Mercedes-AMG.

www.mercedes-amg.com





Tekniska data
Dieselmotorer

E 220 d E 220 d 4MATIC E 220 d 4MATIC All-Terrain E 300 d E 350 d E 400 d 4MATIC E 400 d 4MATIC All-Terrain

Cylindervolym, cm3 1.950 1.950 1.950 1.950 2.925 2.925 2.925

Effekt1, kW [hk] vid v/min 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 210 [286] / 3.400 - 4.600 250 [340] / 3.600 - 4.400 250 [340] / 3.600 - 4.400

Acceleration 0 –100 km/h, s 7.7 7.8 8.0 6.5 5.7 5.1 5.4

Maxhastighet, km/h 2353 2333 2313 2503 2503 2503 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

5,7 - 5,9
4,4 - 4,7
4,9 - 5,1

6,0 - 6,4
4,7 - 4,9
5,2 - 5,4

6,5
5,2
5,6

6,5 - 6,7
4,4 - 4,7
5,2 - 5,4

6,4 - 6,6
4,9 - 5,1
5,5 - 5,7

7,1 - 7,3
5,3 - 5,5
6,0 - 6,1

7,6 - 7,7
5,7 - 5,8
6,4 - 6,5

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 129 - 135 138 - 142 149 138 - 144 145 - 149 158 - 162 168 - 171

Utsläppsklass5/energiklass6 A A A A A B B

Bensinmotorer

E 250 E 200 4MATIC E 450 4MATIC Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+

Cylindervolym, cm3 1.991 1.991 2.996 2.999 3.982 3.982

Effekt1, kW [hk] vid v/min 135 [184] / 5.500 135 [184] / 5.500 270 [367] / 5.500 - 6.000 320 [435] / 6.100 420 [571] / 5.750 - 6.500 450 [612] / 5.750 - 6.500

Acceleration 0 –100 km/h, s 8.1 8.3 5.8 4.5 3.6 3.5

Maxhastighet, km/h 2313 2283 2503 2503 2503 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

9,3 - 9,6
5,8 - 6,3
7,1 - 7,5

9,7 - 10,2
6,4 - 6,5
7,6 - 7,9

12,2 - 12,3
6,6 - 6,9
8,7 - 8,9

11,5 - 11,6
7,1 - 7,3
8,7 - 8,9

14,5
8,6
10,8

14,5
8,7
10,8

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 161 - 172 174 - 180 199 - 203 200 - 203 246 246

Utsläppsklass5/energiklass5 C C D D F F

1  Uppgifter om effekt enligt EG-direktiv nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 2 Tillfälligt tillgänglig. 3 Elektroniskt reglerad. 4 Angivna värden har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Uppgifterna avser ”NEDC-CO2-värden” i enlighet 
med artikel 2, första stycket i genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika CO2-utsläpp för nya 
personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Där finns uppgifter om CO2-utsläpp och strömförbrukning i nya personbilar. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar 
enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och  
koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Värdena varierar beroende på vald extrautrustning. 5 Gäller endast inom EU. Nationella avvikelser 
kan förekomma. 6 Beräkningen baseras på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till bilens vikt. Gäller endast Tyskland. Du hittar fler tekniska data på www.mercedes-benz.se

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor



Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.
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Om uppgifterna i denna publikation: Efter sista redigering den 16 april 2018 kan produkten ha ändrats. Tillverkaren har 
rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under  
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella 
feltryck. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en  
beställd produkt utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som 

inte ingår i standardleveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar,  
rättigheter och skatter är dock endast giltig i Tyskland vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz 
återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0618

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan stiftelsen ”Laureus Sport for 
Good Foundation” grundades år 2000.
Sedan dess stödjer och sponsrar Mercedes-Benz det viktiga arbetet hos detta globala program, som med hjälp av  
olika idrottsprojekt vill ge ett bättre liv åt socialt utsatta eller sjuka barn och ungdomar. Laureus har blivit en viktig del av  
det samhällsansvar som vi på Mercedes-Benz tar på största allvar. Varje ny Mercedes kan därför betraktas som en 
ambassadör för våra värderingar. När du köper en Mercedes stödjer du stiftelsen ”Laureus Sport for Good Foundation”.


