
Třída B



Vysvětlení netřeba.
Dokonalost nevyžaduje vysvětlující komentáře. Stejně jako Váš život. Ani Váš styl. A už  
vůbec ne automobil s příkladnou bezpečností a komfortem, nejintuitivnější koncepcí  
ovládání ve své třídě a dynamičtějším designem než kdykoli dříve. Seznamte se s novou  
třídou B.



Důraz na sportovní charakter, nevšední elegance nebo dynamický a moderní vzhled:  
u exteriéru nové třídy B sami udáváte tón. Zvolte některou z linií výbavy AMG, Style 
nebo Progressive. A na přání je doplňte o příplatkové výbavy a sady. Vtisknete tak Vaší 
třídě B individuální podobu. Zcela podle Vašeho vkusu.

Tady smí být každý sám sebou.



Obdivuhodně variabilní
je i pocit z jízdy.

Pro sportovní nastavení stačí stisknout tlačítko na spínači DYNAMIC SELECT. Pro 
větší trakci se automaticky zapne pohon všech kol 4MATIC, dostupný za příplatek. 
A nebo se v režimu Eco dva válce automaticky vypnou za účelem úspory paliva. 
Nová třída B Vám tak nenabízí pouze skvělý zážitek z jízdy, ale vždy to nejlepší pro 
Vás a aktuální jízdní situaci.



Už při nastupování si Vás získají elegantní ozdobné prvky, smyslně čisté linie a dynamický 
design „wrap-around“. Moderní volant s tlačítky dotykového ovládání a příplatkový  
digitální sdružený přístroj Widescreen Cockpit s intuitivním hlasovým ovládáním Vám 
usnadní řízení. Dotykem prstu nebo vyslovením dvou slov: „Můj Mercedesi“.

Rodinné automobily  
už také nejsou tím, čím bývaly. 



Zvýšená poloha sedadla, vynikající výhled do okolí a mimořádně nízká nakládací  
hrana: nová třída B Vám jednoduše dopřeje větší volnost. Variabilní podlaha  
zavazadlového prostoru a zadní sedadla sklopná na tři části navíc nabízí více  
flexibility a prostoru.

Nastupte.
Nová třída B nenabízí jen intuitivní ovládání, také se Vám s každým dnem lépe přizpůso-
buje. Zapamatuje si například Vaši cestu do práce a v případě dopravní zácpy automaticky 
zobrazí rychlejší trasu. Kromě toho Vás sada energizujícího komfortu na přání propojí 
s komfortními programy nabízejícími povzbuzení nebo uvolnění.

Váš osobní asistent už čeká.



Protože bezpečnost je často nade vše. 
Nová třída B je za příplatek vybavena asistenčními systémy, které nyní zasahují  
inteligentněji, precizněji a rychleji. Dokáží až do rychlosti 200 km/h automaticky 
udržovat bezpečný odstup, měnit jízdní pruh, rozjíždět se v dopravní zácpě nebo  
dokonce brzdit v případě nouze. Díky nim jste Vy a Vaši spolujezdci vždy v těch 
nejlepších rukou.



Komfort zvyšující výkon  
a příkladná bezpečnost.
Dopravní špička, dlouhé noční jízdy nebo neznámé silnice – Vaše nová 
třída B Vás výrazně podpoří zejména ve stresujících situacích. A to  
zásluhou koncepce, která promění každou jízdu v mercedesu v bez-
pečný a jedinečný zážitek: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Neboť 
čas, který strávíte za volantem, patří Vám. Čas pro relaxaci. Čas pro 
načerpání energie. Abyste svého cíle dosáhli bezpečně a bez stresu.

Nová třída B nenabízí jen intuitivní ovládání, také se Vám s každým dnem 
lépe přizpůsobuje. Zapamatuje si například Vaši cestu do práce a v pří-
padě dopravní zácpy automaticky zobrazí rychlejší trasu. Za tím vším 
se ukrývá revoluční systém MBUX (Mercedes-Benz User Experience). 
Multimediální systém, který se neustále učí víc o Vás a Vašich zálibách. 
A to tak dlouho, dokud Vás nová třída B nezná skoro lépe než Vy sami.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

VLASTNOSTI KONCEPCE OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ 

Widescreen Cockpit se systémem ovládání hlasem LINGUATRONIC: díky novému systému 
ovládání hlasem MBUX Vám nová třída B naslouchá a rozumí Vám, aniž by se musela učit  
hlasové povely. Stačí říct dvě slova: „Můj Mercedesi“. A nová třída B poslechne na slovo a udělá 
vše, co potřebujete.

Koncepce dotykového ovládání: klasická tlačítka a ovladače hledáte v kokpitu marně. Zde  
je vše nové. Jako například dotyková obrazovka nebo touchpad, přes které nyní můžete téměř 
vše v automobilu ovládat pouze jedním prstem a nastavovat dle svých přání.

Rozšířená realita: MBUX rozšířená realita pro navigaci Vám pomáhá zorientovat se také 
v komplexních dopravních situacích. K tomu účelu propojí technologie virtuální svět se  
skutečným a zobrazí graficky navigační a dopravní informace na živých obrázcích okolí vozidla, 
které uvidíte na media displeji.

Styly zobrazení: kokpit Vás přivítá dvěma plně digitálními displeji, které tvoří působivý harmo-
nický celek. Pro displej sdruženého přístroje jsou například na výběr tři styly zobrazení  
„Klasický“, „Sportovní“ a „Decentně moderní“, které můžete změnit podle nálady, průběhu 
cesty nebo jízdní situace.

VLASTNOSTI ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ ŘIDIČE

Sada jízdních asistentů spojuje nejmodernější bezpečnostní a asistenční systémy, které  
rozpoznají nebezpečí a v případě nouze mohou varovat nebo dokonce brzdit.

Systém PRE-SAFE®: inovativní systém PRE-SAFE® Sound generuje z reproduktorů šum  
a dokáže vyvolat ochranný reflex: Váš sluch přestane na krátkou dobu vnímat a chrání se tak 
před škodlivými hlasitými zvuky nárazu.

Asistent sledování dopravních značek: kamera a navigační údaje mají vždy přehled o platné 
rychlosti – tak ani Vy neztratíte v houštině značek povědomí o aktuálním platném omezení 
rychlosti.

Zaparkujte pohodlně. Dvojice sestávající z aktivního parkovacího asistenta a kamery 360° 
Vás podporuje již při vyhledávání parkovacího místa a také při parkování, odjezdu z parkovacího 
místa a manévrování. Zaujme především náhledem celého okolí díky kameře 360°, včetně  
virtuálního pohledu z ptačí perspektivy.



Pozorný a soustředěný řidič je jedním z nejdůležitějších faktorů pro bezpečnou jízdu.  
Příplatková sada ENERGIZING Plus proto propojuje hned několik systémů – klimatizování, 
ambientní osvětlení, hudbu a komfortní sezení – do několikaminutových programů, které 
Vás povzbudí nebo uvolní.

Světlomety MULTIBEAM LED nejsou jen nositelem nejnovějších designových trendů,  
ale osvětlují vozovku lépe než kterékoliv běžné světlomety. S jejich pomocí dokážete 
rychleji rozpoznat nebezpečí.

Sada ENERGIZING Plus. Světlomety MULTIBEAM LED. Panoramatické posuvné střešní okno.
Za příplatek dostupné ambientní osvětlení vytváří díky příjemnému tlumenému světlu 
v celém vnitřním prostoru vozidla neopakovatelnou atmosféru. A to zcela podle situace 
a Vašich preferencí. Můžete vybírat ze 64 barev, stylově sladěných barevných světů 
a světelných efektů, které například ozvláštní větrací výdechy, dveře a přístrojovou desku 
fascinující hrou světel. Vaše osobnost i nová třída B se tak vždy projeví v tom nejlep-
ším světle.

Zažijte skvělý pocit z jízdy s otevřenou střechou téměř jako v kabrioletu nebo roadsteru – 
osvěžující a bez průvanu. K tomu jednoduše a plynule stáhněte panoramatické posuvné 
střešní okno. I v zavřené poloze vnáší panoramatické posuvné střešní okno díky svému 
průhlednému provedení do interiéru více světla a jasu: pro Vaši dobrou náladu.

Ambientní osvětlení v 64 barvách.



Standardní výbava. Linie Progressive.Linie Style. Linie AMG.
Již ve standardním provedení třída B velkoryse ukazuje své charakteristické rysy. Vysokou 
úroveň bezpečnosti zajišťuje aktivní brzdový asistent. Praktickou výhodu představuje 
možnost sklopení opěradel zadních sedadel v poměru 40 : 20 : 40 a nastavení výšky pod-
lahy zavazadlového prostoru.

Linie výbavy Progressive dodává Vašemu vozidlu výrazně hodnotnější vzhled. Přidaná 
hodnota, kterou uvidíte a ucítíte. Podtrhuje fascinující vzhled z každé perspektivy a staví 
na odiv špičkovou techniku atraktivního modelu Sports Tourer. Tato linie výbavy navíc  
nabízí u exteriéru a interiéru další atraktivní designové kombinace – například se sadou 
Kůže a sadou Night.

S linií výbavy Style se Vaše vozidlo odliší od standardní výbavy. Interiér i exteriér získá 
mladistvý a atraktivní vzhled. Sada zahrnuje doplňkové prvky jako 16palcová kola z leh-
kých slitin a exkluzivní čalounění a ozdobné prošití pro tuto linii v trendových barvách.

Linie AMG zvýrazňuje v interiéru i exteriéru atraktivní sportovní vzezření. Exkluzivními 
prvky jsou zejména AMG bodystyling a diamantová maska chladiče s jednou lamelou.  
Intenzivnější zážitek z jízdy si můžete dopřát díky sníženému a dynamicky naladěnému 
podvozku a přímému řízení. Ideálním doplňkem je sportovní volant se zploštělou spodní 
částí čalouněný elegantní kůží nappa.



Komfortní podvozek. 8G-DCT.
Vychutnejte si komfort při dlouhých jízdách po dálnicích, zatímco do zatáček můžete vjíždět se sportovním elánem.  
Vyvážený komfortní podvozek nabízí přesvědčivou směsici zajímavých rezerv u odpružení s velmi dobrou jízdní stabilitou. 
Díky tomu je jízda bezpečná a přitom poskytuje velkou dávku radosti z jízdy.

Automatická převodovka, která se přizpůsobí podle Vašich přání: s jízdním programem změníte zároveň i charakteristiku 
dvouspojkové převodovky. Využívá volitelně osm převodových stupňů pro efektivní jízdu s nízkými otáčkami nebo  
pro obdivuhodnou dynamiku. Další převodový stupeň je vždy již předvolen, a proto zrychlíte bez přerušení hnací síly.

PODVOZEK S ADAPTIVNÍM NASTAVENÍM TLUMENÍ

Chcete si více užít jízdu v zatáčkách nebo si dopřát vyšší komfort 
na dlouhých trasách? Podvozek s nastavitelným tlumením nabízí 
fascinující možnosti. Kolébkový přepínač DYNAMIC SELECT ve stře-
dové konzole umožňuje volbu programu a tím i charakteristiky: 
„Eco“, „Comfort“ nebo „Sport“. Jako byste měli dva podvozky 
v jednom automobilu, vychutnáte si kultivovaný sportovní výkon.

SOUČÁSTI

Osmistupňová dvouspojková převodovka složená ze dvou dílčích 
převodovek, z nichž každá má vlastní spojku

8 převodových stupňů pro jízdu vpřed a 1 pro jízdu vzad

Volicí páka DIRECT SELECT na volantu

Kvalitní řadicí pádla na volantu – vlevo pro řazení dolů a vpravo 
pro řazení nahoru



Technické údaje. Rozměry.

Všechny údaje jsou v milimetrech. Zobrazené míry jsou střední hodnoty. Platí pro nezatížená vozidla se standardní výbavou.

To nejlepší pro motor:
originální motorové oleje Mercedes-Benz.

1  Údaje o jmenovitém výkonu podle směrnice (ES) č. 715/2007 v aktuálním platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO2  
naměřené pomocí NEDC“ ve smyslu čl. 2 č. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočítány na základě těchto hodnot. Další informace o oficiální spotřebě paliva a oficiálních specifických  
emisích CO2 nových osobních automobilů najdete v „Příručce o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních vozidel“, která je bezplatně k dispozici na všech prodejních místech  
a u společnosti Deutsche Automobil Treuhand GmbH na internetové stránce www.dat.de. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel.  
Hodnoty se liší v závislosti na zvolených příplatkových výbavách. 4 Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Mohou se vyskytnout specifické odchylky v jednotlivých zemích. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2  
se zohledněním hmotnosti vozidla. Platí pouze pro Německo. Další technické údaje najdete na www.mercedes-benz.cz
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Vznětové motory Zážehové motory

B 180 d B 200 d B 220 d B 180 B 200

Zdvihový objem (cm3) 1.461 1.950 1.950 1.332 1.332

Jmenovitý výkon1 (kW [k] při ot./min) 85 [116]/4.000 110 [150]/3.400 140 [190]/3.800 100 [136]/5.500 120 [163]/5.500

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)  10,7 8,3 7,2 9,0 8,2

Nejvyšší rychlost (km/h) 2002 2192 2342 2122 2232

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Kombinovaná 4,0-3,9 4,5-4,2 4,5-4,4 5,6-5,4 5,6-5,4

Emise CO2
3, kombinovaný provoz (g/km) 107-102 119-112 119-116 128-123 129-124

Emisní norma4/emisní třída5 Třída A+ Třída A Třída A Třída B Třída B



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 13. 11. 2018 mohlo dojít ke změnám produktu. 
Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny 
obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud vý-
robce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, 
nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, 

které nejsou součástí standardní dodávky. Tento text je publikován mezinárodně. Výroky o zákonných, právních a daňo-
vých předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky 
tohoto katalogu. O posledním závazném stavu se proto prosím informujte u Vašeho prodejce Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.cz

Daimler AG, dialog@daimler.com, 24-0219

Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů mezinárodní nadace „Laureus Sport for Good Foundation“,  
která byla založena v roce 2000. Představuje nejdůležitější iniciativu značky Mercedes-Benz v sociální oblasti. 
 Prostřednictvím sociálních sportovních projektů pomáhá Laureus Sport for Good zlepšovat život znevýhodněným  
nebo nemocným dětem a mladistvým, otevírá jim nové perspektivy a předává jim důležité hodnoty jako týmový  
duch, respekt a cílevědomost. „Change the Game for Kids“ je naše motto, o které se s Vámi chceme podělit.  
Koupí vozu Mercedes-Benz podpoříte nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.


