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Tiedotteeseen liittyvät kuvat ja hinnastot ovat ladattavissa tekstin alla sijaitsevien linkkien kautta. 

 

 

 

 

Mercedes-Benzin täysin uusi C-sarja 

 
Suositun C-sarjan hinnat alkavat nyt 39 335 eurosta 
 

• Aloitusmalli runsaasti varusteltu C 160 A Business sedan tai farmari 

• WLTP-normin käyttöönotto on vahvistanut C-sarjan bensiinimalliston kilpailukykyä 

• Vakiovarusteena huippuluokan avustinjärjestelmät ja turvallisuusteknologia 
 

 
Mercedes-Benzin odotetun C-sarjan hinnasto on kokenut samanlaisen tuoreistuksen kuin koko autokin. 
WLTP-kulutussyklin käyttöönotto on vaikuttanut positiivisesti koko malliston hintoihin.  
 
Sedan-malliston verolliset hinnat alkavat noin 39 335 eurosta, farmarimalliston puolestaan 42 088 eurosta 
(C 160 A Business ja C 160 T A Business). Dieselmalliston vastaavat alkaen-hinnat ovat noin 41 290 ja 43 962 
euroa (C 180 d A Business ja C 180 d T A Busines). Edullisin Coupé samalla moottoriversiolla maksaa 42 403 
ja Cabriolet 55 428 euroa. 
 
Uuden C-sarjan varustetasot ovat Business, Business Avantgarde ja Business AMG. Lisäksi molemmista 
koriversioista on saatavana C43 AMG-versio. Huomattava osa eniten kysytyistä Business- ja Business 
Avantgarde -malliversioista asettuu 40 000–50 000 euron hintahaarukkaan. WLTP:n käyttöönotto on 
parantanut C-sarjan bensiinimalliston kilpailukykyä Suomessa perinteisesti suosittuihin dieselmalleihin 
verrattuna. 
 
C-sarjan edullisin dieselmalli C 180 d on kokonaan uusi voimanlähde ja esitellään ensi kertaa nimenomaan 
C-sarjassa. Sylinterin halkaisijaa ja iskunpituutta on pienennetty ja kitkahäviöitä vähennetty edelleen 
aikaisempaan kaksilitraiseen moottoriin verrattuna. Keskikulutus on ainoastaan 4,6 l/100 km. Uudessa 
bensiinimoottorisessa C 200 -mallissa hyödynnetään puolestaan 48 voltin EQ Boost -sähköjärjestelmän 
tuomaa lisätehoa. 
 
C-sarjan vakiovarustukseen kuuluvat uusimmat turvallisuus- ja avustinteknologiat, ja esimerkiksi osittainen 
automaattiajaminen on mahdollinen tietyissä tilanteissa. Niin ikään vakiovarusteena on laajennettu 
jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat, pyöräilijät ja muut ajoneuvot ja auttaa välttämään törmäyksen. 
Uutena varusteena ovat saatavissa jopa 650 metrin päähän valaisevat Multibeam LED -ajovalot, joissa on 
vakiona häikäisemättömät Ultra Range -kaukovalot.  
 



 
 
Lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
Tuotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490  
Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530, pauli.eskelinen@veho.fi 
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