
C-Class Saloon
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Equipment packages|selection

حمركات جديدة بتقنية احلقن املبا�رس للوقود و ال�ضحن التوربيني

New engines with Direct Injection and Turbocharging

9G-TRONIC ناقل حركة اأوتوماتيكي ت�ضع �رسعات

9-Speed Auto transmission (9G-TRONIC)

عجلة قيادة ريا�ضية متعددة الوظائف

3-spoke sporty multifunction steering wheel

  فرملة ركن كهربائية

Electric parking brake

ا�ضاءة داخلية خافتة

Ambient lighting

م�ضاعد تنبيه ال�ضائق

ATTENTION ASSIST

م�ضاعد منع الت�ضادمات

Active Brake Assist

AGILITY SELECT switch نظام

AGILITY SELECT switch

 مقاعد خلفية قابلة للطي ثلث اإىل ثلثني

Rear folded back seats 1/3:2/3

م�ضند اأذرع خلفي

Rear armrest

ISOFIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال

ISOFIX child seat attachments

عجالت ريا�ضية م�ضنوعة من معدن خفيف

Light alloy wheels

الوظيفة القت�ضادية لإيقاف وت�ضغيل املحرك

ECO Start/Stop function

 Thermatic مكيف الهواء اأوتوماتيكي 

Thermatic climate control system

C 200 Sport C 180 Sport C 180 AVA Plus
التجهيزات الداخلية

Interior equipment 

• • •
مقود ريا�ضي متعدد الوظائف

Multi-function sports steering wheel

• • •
 مقاعد اأمامية قابلة للتعديل كهربائياً مع باقة الذاكرة

 Electric front seats with memory package

• • •
عجلة قيادة من اجللد الطبيعي

Leather steering wheel

- - •
مقاعد مريحة

Comfort Seats

• • -
مقاعد ريا�ضية

Sport Seats

• • •
ً مرايات خارجية قابلة للطي كهربائيا

Electrically adjustable exterior foldable mirrors

• • •
مرايات داخلية وخارجية بخا�ضية م�ضادة لالإبهار

Interior and exterior dimming mirrors

• - -
خا�ضية فتح/غلق ال�ضيارة بدون مفتاح

KEYLESS-GO function

• - -
خا�ضية الغلق الذاتي ل�ضندوق الأمتعة

Boot lid remote closing

• • •
اإ�ضاءة داخلية خافته

Interior light package

• • •
اأ�ضاءة للعتب الداخلي

Illuminated door sill panels

• • -
لوحة اأجهزة القيا�ض والتابلوه مك�ضوة باجللد

Leather dashboard
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C 200 Sport C 180 Sport C 180 AVA Plus
التجهيزات الداخلية

Interior equipment 
اأنظمة امللتيميديا

TELEMATICS

• • •
مقب�ض USB لالأجهزة اخلارجية

USB socket

• • •
وحدة عر�ض رقمية قيا�ض 12.3 بو�ضة

Driver display 12.3 inches

• • •
وحدة عر�ض رقمية باللم�ض قيا�ض 11.9 بو�ضة

Central media touch display 11.9 inches

• • •
MBUX نظام الو�ضائط املتعددة 

MBUX multimedia system

• • •
MBUX خوا�ض ا�ضافية لنظام 

Extended MBUX functions

• • •
خا�ضية ال�ضحن الال�ضلكي

Wireless charging system 

التجهيزات وال�ضكل اخلارجي

Exterior equipment

18 18 18
مقا�ض العجالت )بو�ضة(

Wheel size (Inch)

F:225/45

R:245/40

F:225/45

R:245/40

F:225/45

R:245/40

مقا�ض الإطارات

Tyre size

• • •
�ضقف بانورامي متحرك

Panoramic sliding sunroof

• • •
زجاج خلفي معتم

Dark tinted rear windows

• • -
خمارج عادم ثنائية

Twin visible exhaust pipes

• • -
AMG ت�ضميم خارجي

AMG bodystyling

• - -
Night package ت�ضميم خارجي

Night package

• - -
�ضبويلر خلفي

AMG spoiler lip

اأنظمة امل�ضاعدة والأمان

Safety and assistance systems

• • •
كامريا خلفية

Reversing camera

• • •
م�ضاعد �ضف ال�ضيارة الفعال

Active Parking Assist with PARKTRONIC

• - -
كامريا 360 درجة

360 - degree camera

• - -
نظام امل�ضاعدة علي ك�ضف الزاوية امليتة

Active Blind Spot Assist

• • •
Run-Flat اإطارات

Run-Flat tyres



الفر�ض الداخلي

Upholstery

 جلد اأرتيكو بيچ

ARTICO man-made leather beige

 جلد اأرتيكو بني/ اأ�ضود

ARTICO man-made leather -
sienna brown/black

 جلد اأرتيكو بني/ اأ�ضود

ARTICO man-made leather -
sienna brown/black

 جلد اأرتيكو بني

ARTICO man-made leather - 
sienna brown

 جلد اأرتيكو اأ�ضود

ARTICO man-made leather 
black

 جلد اأرتيكو اأ�ضود

ARTICO man-made leather 
black

 جلد اأرتيكو اأ�ضود

ARTICO man-made leather 
black

C 200 Sport C 180 Sport C 180 AVA Plus

العجالت

Wheels

ت�ضميم 5 برامق )١8 بو�ضة(

18-inch AMG 5-spoke light-
alloy wheels

ت�ضميم متعدد الربامق )١8 بو�ضة(

18-inch multi-spoke light-alloy 
wheels

ت�ضميم 5 برامق )١8 بو�ضة(

18-inch AMG 5-spoke light-
alloy wheels

 جلد طبيعي اأحمر/ اأ�ضود

Leather, two-tone red / black

 جلد طبيعي اأحمر/ اأ�ضود

Leather, two-tone red / black

اخلامات الداخلية

Trim elements

الأ�ضاءة

Lighting

عنا�رس ت�ضميم معدين داخلي

Metal-weave trim

DIGITAL اإ�ضاءة 

DIGITAL LIGHT

عنا�رس ت�ضميم معدين داخلي

Metal-weave trim
حليات خ�ضب الأنرثا�ضيت

Anthracite ash wood trim

LED اإ�ضاءة 

LED High Performance headlamps

LED اإ�ضاءة 

LED High Performance headlamps

*جميع البيانات بامللليميرت

املقا�ضات

Dimensions



الألوان

Paintwork

C 200 C 180

I 4 I 4
عدد الأ�ضطوانات/و�ضعيتها

Arrangement/no. of cylinders

اأوتوماتيكي

Automatic

اأوتوماتيكي

Automatic

ناقل احلركة

Transmission - gearshift type

1496 1496
)

٣
ال�ضعة احلجمية الإجمالية )�ضم

Total displacement (cc)

204/5.800 - 6.100 170/5.500 - 6.100
القدرة ال�ضمية )ح�ضان عند لفة/دقيقة(

Rated output (hp at rpm)

300/1.800 - 4.000 250/1.800 - 4.000
عزم الدوران )نيوتن مرت عند لفة/دقيقة(

Rated torque (Nm at rpm)

7.3 8.6
الت�ضارع من الثبات اإىل ١٠٠ كم/�ضاعة )ثانية(

Acceleration 0 - 100 km/h (s)

246 231
ال�رسعة الق�ضوى تقريباً )كم/�ضاعة(

Top Speed (km/h)

6.2 - 6.6 6.2 – 6.5
ا�ضتهالك الوقود )لرت/١٠٠ كم(

Fuel consumption (l/100 km)

66 66
�ضعة خزان الوقود )لرت(

Tank capacity (l)

455 455
�ضعة �ضندوق الأمتعة )لرت(

Boot capacity (l)

1650 1625
وزن ال�ضيارة فارغة )كجم(

Kerb weight (kg)

املوا�ضفات الفنية

Technical data

اأحمر هيا�ضينث

Designo Hyacinth red

996

اأ�ضود

Black

040

اأبي�ض قطبي

Polar white

149

اأ�ضود اأوب�ضيديان

Obsidian black

197

ف�ضي موهايف

Mojave silver

859

MAGNO رمادي �ضيلينايت

Designo selenite grey 

MAGNO

297

ف�ضى

High-tech silver

922

اأزرق طيفي

Spectral blue

970

رمادي اجلرافيت

Graphite grey

831

رمادي �ضيلينايت

Selenite grey

992

اأبي�ض اأوباليت

Designo opalite white bright

885

اأزرق كافان�ضيت

Cavansite blue

890



مر�ضيد�ض-بنز اإيچيبت �ض.م.م

www.mercedes-benz.com.eg

 بالن�سبة للبيانات الواردة يف هذا الكتالوج: من اجلائز اأن تكون بع�ض التغيريات قد اأجريت على ال�سيارة بعد االنتهاء من حترير هذه املطبوعة يف 2021/09. حتتفظ ال�رشكة لنف�سها طوال فرتة 
التوريد بحق اإجراء تعديالت يف الت�سميم اأو يف ال�سكل اأو يف درجات االألوان وكذلك تغيريات يف حجم التجهيزات. قد ت�ستمل ال�سور اأي�ساً على بع�ض امللحقات التكميلية والتجهيزات اخلا�سة 

التي ال تندرج حتت التجهيز االأ�سا�سي لل�سيارة اأما االختالفات يف درجات االألوان فهي ناجتة عن عملية الطباعة.

برجاء اال�ستعالم من اأقرب موزع مر�سيد�ض-بنز عن املعلومات النهائية واملوؤكدة 


