
Třída B.



Nová generace třídy B.
Daleké cesty, rodinný výlet nebo jízda pro radost – v nové generaci třídy B 
najde vše to správné místo. Inspirujte se inovativními technologiemi. Nechte 
se unést možnostmi vysoce variabilního interiéru. Žasněte nad mnoha  
novými designovými prvky. Očekávejte od života jen to nejlepší: novou gene-
raci třídy B.





Hodnota součinitele aerodynamického odporu cw 0,24* přináší mimořádně 
nízké hodnoty spotřeby. Odpor vzduchu u sportovního kupé s prostorem  
a pozicí sedadel jako v modelu SUV – tolik inženýrského umu nabízí jen nová 
generace třídy B.

Pro všechny,  
kteří myslí na zítřek.

*  Součinitel odporu vzduchu 0,24 platí pro model B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition s ocelovými koly 38,1 cm (15“) s ozdobnými 
kryty, v designu s 10 otvory, s pneumatikami 195/65 R 15 na 6,5 J x 15 ET 47.





V nové generaci třídy B Vás čeká opravdový komfort: čalounění sedadel tkaninou, umělou 
kůží ARTICO nebo pravou kůží – jako zde na obrázku. Velké množství chromovaných ozdobných 
prvků stříbrné barvy, a dokonce galvanizované spínače. Za příplatek dodávané ambientní 
osvětlení ve dvanácti barvách a vysoce kvalitní dřevěné prvky – jednoduše vše, po čem srdce 
a oči touží.

Pro tělo i ducha.







Pro vše, co nás na cestách potká.
Stanovte si vyšší cíle, nenechte se odradit: nová generace třídy B je za příplatek vybavena inovativním 
pohonem všech kol 4MATIC. Ten přináší maximálně suverénní zážitek z jízdy: zvyšuje trakci a zajišťuje 
vyšší jízdní stabilitu. Přináší tak znatelné zvýšení bezpečnosti jízdy za mokra nebo sněhu. A zdvořile 
ustoupí do pozadí, když jej není zapotřebí, neboť tím se sníží spotřeba. Pro Vaše bezpečí jen to 
nejlepší: zdokonalený systém COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS dokáže nejen varovat před 
nárazem zezadu, ale v případě potřeby provést i autonomní brzdění.



Nabízí čas a prostor.
Za nově tvarovanou zádí se skrývá mnohem více: větší zavazadlový prostor pro 
rodinu, více možností pro aktivní život, více prostoru pro uvolněné cestování. 
Opravdovým mágem v otázkách prostoru je systém EASY-VARIO-PLUS, dodávaný 
za příplatek. Díky zadním sedadlům posuvným v podélném směru a sklopnému 
opěradlu sedadla spolujezdce je tak možné velmi snadno rozšířit zavazadlový 
prostor.





Přední LED světlomety.
Nová generace světelné technologie Vás přivítá neobyčejným způsobem: po otevření vozidla 
se rozsvítí za příplatek dodávané světlomety LED High Performance nejprve v modré  
a poté v bílé barvě. Malá, avšak jedinečná podívaná, která dává vyniknout modernímu  

a hodnotnému vzhledu nové generace třídy B. Design fascinuje, technologie je důležitější: 
obzvláště široký rozptyl světla, barva světla podobná dennímu světlu a extrémně nízká 
spotřeba energie jsou průvodci k nezaplacení – nejen za tmy.



Díky novému tvaru nárazníku získává vozidlo živou a sportovní podobu. Ve světlometech je 
integrováno denní svícení LED. Multifunkční volant, nový sdružený přístroj s multifunkčním 
displejem a velký centrální displej s úhlopříčkou 17,8 cm Vás již ve standardním provedení 
budou rozmazlovat obzvláště vysokým komfortem ovládání a zobrazení.

Standardní výbava.
Linie výbavy Style Vám s elegantním krytem chladiče v barvě stříbrná iridium s chromo-
vanými aplikacemi, dlouhými chromovanými lištami na zadním nárazníku a koly z lehké 
slitiny v designu 10 loukotí zaručí suverénní image. Vy si zatím můžete vychutnat jízdu.  
O to se postará komfortní čalounění tkaninou Vianen v barvě černá nebo šedá crystal. 

Linie Style. 



Linii Urban poznáte zvenku podle kol z lehkých slitin v designu 5 loukotí v černé barvě  
s vysokým leskem, krytu chladiče s chromovanými vložkami a zadního nárazníku s dvojitým 
výfukem a chromovanými koncovkami. Čalounění sedadla umělou kůží ARTICO/tkaninou 
Montfoort a ozdobné prvky s námořnickými motivy podtrhují sportovní ráz.

Linie Urban. Linie AMG. 
Přední a zadní nárazník, prahové nástavce a koncovky výfuku integrované v zadním  
nárazníku. Vzhled dotvářejí leštěná kola AMG z lehkých slitin v designu 5 dvouloukotí. 
V interiéru pocítíte geny motorsportu díky čalounění umělou kůží ARTICO/mikrovláknem 
DINAMICA černé barvy a multifunkčnímu sportovnímu volantu se zploštělou spodní  
částí, který je čalouněn kůží s červeným kontrastním prošitím.

Vyobrazení ukazuje linii Urban s příplatkovou sadou Night.
Vyobrazení ukazuje linii AMG s příplatkovou sadou Night. Linie AMG bude nejprve dodávána výhradně v kombinaci se sadou Exclusive nebo sadou 
AMG Exclusive. Předpokládaná dostupnost linie AMG – bez jmenovaných sad – je od ledna 2015.



Sada Night.
Za příplatek dostupná sada Night vychází z jedné z linií výbav a sází na provedení hlavních 
designových prvků v lesklé černé barvě. Dvoubarevná kola z lehkých slitin v designu 5 dvou-
loukotí s pneumatikami 225/40 R 18, dvojité lamely s chromovanými aplikacemi v masce 
chladiče, nárazníky s chromovanými aplikacemi a vnější zpětná zrcátka jsou provedena  
v černé barvě s vysokým leskem. Boční okna jsou navíc od sloupku B tmavě tónovaná.

Sada Exclusive vnáší do interiéru pomocí kožených sedadel v barvě černá, hnědá hazelnut 
nebo červená cranberry a ozdobných prvků z pórovitého eukalyptového nebo jasanového 
dřeva v černé lesklé barvě stylovou eleganci. Sada AMG Exclusive rozšiřuje linii AMG 
o sedadla v černé kůži RED CUT. Přístrojová deska je lemována umělou kůží ARTICO 
s červeným kontrastním prošitím.

Sada Exclusive a sada AMG Exclusive.
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Tkanina Venlo, černá
Tkanina Vianen, černá
Tkanina Vianen, šedá crystal
Umělá kůže ARTICO, černá1

Umělá kůže ARTICO, béžová Sahara1

Umělá kůže ARTICO, šedá crystal1

Kůže, černá
Kůže, hnědá hazelnut
Kůže, červená cranberry
Umělá kůže ARTICO/tkanina Montfoort, černá
Umělá kůže ARTICO/tkanina Montfoort, šedá crystal
Umělá kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA, černá
Kůže RED CUT, černá

Ozdobné prvky

H88
H53
H81
H74
734
736

Design Matrix
Motiv linek
Námořnický motiv
Design karbonu
Dřevo eukalyptus, hnědé, pórovité
Dřevo jasanu, černé, lesklé1, 2

Standardní výbavaČalounění a ozdobné prvky.

1 Příplatková výbava. 2 U sady Exclusive dostupné volitelně, bez příplatku.

Style1
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1 Příplatková výbava.

Barevné odstíny. Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1

Standardní barevné odstíny

589
650
696

Červená Jupiter
Bílá cirrus
Černá night

Metalické barevné odstíny1

162
191
592
761
787
894
990

Modrá south sea
Černá cosmos
Fialová northern light
Stříbrná polar
Šedá mountain
Modrá universe
Hnědá Orient



Technické údaje.

Hodnoty v hranatých závorkách platí pro motory s příplatkovou 7stupňovou převodovkou s dvojitou spojkou 7G-DCT. 1 Údaje podle směrnice 80/1269/EHS v současném platném znění. 2 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v současném 
platném znění). Upozornění podle směrnice 1999/94/ES v současném platném znění: údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 3 Údaje jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Mohou se vyskytnout odchylky  
v jednotlivých zemích. 4 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 při zohlednění hmotnosti vozidla. 5 Údaje platí výhradně pro provoz na zemní plyn v kilogramech na 100 km. Další technické údaje naleznete na adrese www.mercedes-benz.cz

VZNĚTOVÉ MOTORY B 160 CDI B 180 CDI B 180 CDI 
BlueEFFICIENCY Edition

B 200 CDI B 200 CDI  
4MATIC

B 220 CDI B 220 CDI  
4MATIC

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Zdvihový objem motoru (cm3) 1461 1461 1461 2143 2143 2143 2143

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 66 (90)/2750–4000 80 (109)/4000 80 (109)/4000 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3400–4000 130 (177)/3400–4000

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 240/1700–2500 260/1750–2500 260/1750–2500 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Převodovka 6stupň. mech. [7G–DCT] 6stupň. mech. [7G–DCT] 6stupň. mech. [–] 6stupň. mech. [7G–DCT] – [7G–DCT] – [7G–DCT] – [7G–DCT]

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) [7G-DCT] 14,0 [14,3] 11,6 [11,9] 11,6 [–] 9,9 [9,8] – [9,8] – [8,3] – [8,3]

Nejvyšší rychlost cca (km/h) [7G-DCT] 180 [180] 190 [190] 190 [–] 210 [210] – [207] – [224] – [220]

Spotřeba paliva2 v l/100 km
Město [7G-DCT]

Mimo město [7G-DCT]

Kombinovaná [7G-DCT]

5,0–4,9 [4,5–4,0]

3,9–3,7 [4,0–3,7]

4,3–4,1 [4,2–4,0]

5,0–4,9 [4,5–4,0]

3,9–3,7 [4,0–3,7]

4,3–4,1 [4,2–4,0]

4,3 [–]

3,2 [–]

3,6 [–]

5,5–5,4 [4,9–4,7]

3,9–3,6 [3,8–3,5]

4,5–4,3 [4,2–4,0]

– [5,9–5,8]

– [4,5]

– [5,0]

– [5,0–4,9]

– [3,8–3,6]

– [4,3–4,1]

– [5,9–5,8]

– [4,5]

– [5,0]

Emise CO2
2 (g/km), kombinovaný provoz [7G-DCT] 112–108 [111–104] 112–108 [111–104] 94 [–] 117–111 [111–104] – [131–130] – [111–107] – [131–130]

Emisní norma3/emisní třída4 [7G-DCT] Euro 6/A [Euro 6/A+] Euro 6/A [Euro 6/A+] Euro 5/A+ [–] Euro 6/A [Euro 6/A+] – [Euro 6/B] – [Euro 6/A+] – [Euro 6/B]

ZážEhOVÉ MOTORY B 180 B 200 B 200 Natural Gas Drive B 220 4MATIC B 250 B 250 4MATIC

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Zdvihový objem motoru (cm3) 1595 1595 1991 1991 1991 1991

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 90 (122)/5000 115 (156)/5300 115 (156)/5000 135 (184)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 200/1250–4000 250/1250–4000 270/1250–4000 300/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000

Převodovka 6stupň. mech. [7G-DCT] 6stupň. mech. [7G-DCT] 6stupň. mech. [7G–DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT]

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) [7G-DCT] 9,2 [9,1] 8,6 [8,4] 9,2 [9,1] – [7,5] – [6,8] – [6,7]

Nejvyšší rychlost cca (km/h) [7G-DCT] 200 [200] 220 [220] 200 [200] – [225] – [240] – [235]

Spotřeba paliva2 (l/100 km)
Město [7G-DCT]

Mimo město [7G-DCT]

Kombinovaná [7G-DCT]

7,6–7,4 [6,9]

4,7–4,5 [4,7–4,5]

5,8–5,6 [5,5–5,4]

7,6–7,5 [6,9]

4,7–4,5 [4,7–4,5]

5,8–5,6 [5,5–5,4]

6,0 [5,7–5,6]5

3,5–3,3 [3,5]5

4,4–4,3 [4,3–4,2]5

– [8,4]

– [5,7–5,4]

– [6,7–6,5]

– [8,6–8,5]

– [4,7–4,6]

– [6,1]

– [8,4]

– [5,7–5,5]

– [6,7–6,6|

Emise CO2
2 (g/km), kombinovaný provoz [7G-DCT] 134–129 [129–125] 134–130 [129–125] 119–117 [117–115] – [156–151] – [143–141] – [156–154]

Emisní norma3/emisní třída4 [7G-DCT] Euro 6/B [Euro 6/B] Euro 6/B [Euro 6/B] Euro 6/A [Euro 6/A] – [Euro 6/C] – [Euro 6/C] – [Euro 6/C]



Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo třídy B zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské 
unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko.

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. V jednom z těchto zařízení 
můžete vozidlo bezplatně odevzdat. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce společnosti 
Mercedes-Benz Vaší země.

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 16. 5. 2014 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 výrobce, 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. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento 
text je publikován mezinárodně. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolko-
vou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, jakož  
i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1507 · 24-00/0914  Printed in Germany




