
The E-Class Saloon



Made to win the day.
The new E-Class ยนี้ต้รกรรมูอัจฉรยิะท้ั้�พรอ้มูมูอบื้ทุั้กสิ�งท้ั้�คณุต้้องการ สะกดทุั้กสายต้าด้วยด้ไซื้น์ี้ใหมู่
สดุโฉบื้เฉ้�ยวพรอ้มูชดุแต่้ง AMG bodystyling ท้ั้�เพิ�มูความูสป็อรต์้เรา้ใจใหกั้บื้คณุ ด้วยกระจงัหน้ี้าแบื้บื้ 
diamond grille และไฟหน้ี้าแบื้บื้ MULTIBEAM LED มูาพรอ้มูกับื้ความูสะดวกสบื้ายเหน้ี้อระดับื้ 
และเทั้คโนี้โลยอั้นี้ชาญฉลาด มูาต้รฐานี้ใหมู่แหง่ความูหรหูรา ท้ั้�ออกแบื้บื้มูาเพ้�อความูสำาเรจ็ในี้ทุั้กวนัี้ข้องคณุ

*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th



*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th

Power to conquer.
The new E-Class เหน้ี้อชั�นี้ด้วยขุ้มูพลัง Plug-in Hybrid ท้ั้�ข้บัื้เคล้�อนี้ด้วยพลังงานี้ไฟฟ้า
EQ Power เจเนี้อเรชนัี้ 3 โลดแล่นี้ด้วยสมูรรถืนี้ะจากเคร ื�องยนี้ต์้เบื้นี้ซื้นิี้ แถืวเรย้ง 4 สบูื้ 1,991 ซื้ซ้ื้ ้
ผู้สานี้พลังมูอเต้อรไ์ฟฟ้า ใหค้ณุออกตั้วได้เรว็และแรงยิ�งข้ ้�นี้ ทั้ะยานี้จาก 0-100 กิโลเมูต้ร/ชั�วโมูง 
ในี้เวลาเพ้ยง 5.7 วนิี้าท้ั้ แรงมู้ารวมูสงูสดุถ่ืง 320 แรงมู้า สะดวกสบื้ายด้วยเทั้คโนี้โลย ้
Active Parking Assist ล่าสดุ ท้ั้�ชว่ยทั้ำาใหก้ารจอดรถืเป็น็ี้ไป็ได้งา่ยกวา่ท้ั้�เคย



*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th

Designed for 
an unforgettable experience.

ข้บัื้เคล้�อนี้ไป็กับื้เทั้คโนี้โลยท้้ั้�ไรข้้ด้จำากัด พรอ้มูด้�มูดำ�าสนุี้ทั้รย้ภัาพแหง่หอ้งโดยสารด้ไซื้น์ี้หรหูราและสะดวกสบื้าย 
เรา้ใจกับื้พวงมูาลัยมัูลติ้ฟังก์ชนัี้แบื้บื้สป็อรต์้ท้ั้ายตั้ด และหน้ี้าจอแสดงผู้ลแบื้บื้ All-digital instrument display 
ข้นี้าด 12.3 นิี้�ว 2 จอ พรอ้มูใหค้ณุควบื้คมุูทั้กุการเดินี้ทั้างได้อยา่งอสิระ สะดวกสบื้ายยิ�งกวา่ด้วยระบื้บื้ MBUX 
อันี้ชาญฉลาดท้ั้�พรอ้มูจดจำาและเรย้นี้รูก้ารสั�งงานี้ด้วยเสย้ง รวมูถ่ืงแอป็พลิเคชนัี้ Mercedes me ท้ั้�ชว่ยใหค้ณุ
เช ื�อมูต่้อรถืยนี้ต์้ข้องคณุเข้า้กับื้สมูารท์ั้โฟนี้ได้อยา่งไรท้้ั้�ติ้



*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th

Sensational for all your senses.
ไมู่วา่จะเป็น็ี้วนัี้ทั้ำางานี้หรอืวนัี้หยุดสดุสปั็ดาห ์The new E-Class พรอ้มูเติ้มูเต็้มูทั้กุการเดินี้ทั้างข้องคณุเสมูอ 
ผู่้อนี้คลายไป็กับื้เบื้าะนัี้�งสดุหรหูรา และระบื้บื้ป็รบัื้อณุหภัมิููภัายในี้หอ้งโดยสารอันี้โอโ่ถืง เพลิดเพลินี้กับื้เสย้งดนี้ต้ร ้
ผู่้านี้ลำาโพง Burmester® พรอ้มูสรา้งบื้รรยากาศสดุพิเศษ ด้วยระบื้บื้ไฟเรอืงแสงล้อมูรอบื้หอ้งโดยสารแบื้บื้ 64 เฉดส ้



*สำาหรบัื้รถืยนี้ต์้ด้เซื้ลจะต้้องทั้ำาการสต้ารท์ั้รถืด้วยระบื้บื้ Remote Start Engine เพ้�อใหร้ะบื้บื้ป็รบัื้อากาศทั้ำางานี้ / สำาหรบัื้รถืยนี้ต์้พลังงานี้ไฟฟ้า PHEV จะสามูารถืใชร้ะบื้บื้ Pre-entry Climate Control ได้โดยไมู่ต้้องสต้ารท์ั้รถืยนี้ต์้

**ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th

ระบบ Active Parking Assist
หมูดกังวลกับื้การจอดรถืในี้พ้�นี้ท้ั้�จำากัด เพราะ The new E-Class มูาพรอ้มูระบื้บื้การชว่ยนี้ำารถืเข้า้จอดอัต้โนี้มัูติ้รุน่ี้ใหมู่ล่าสดุ ท้ั้�ทั้ำางานี้ผู้สานี้กับื้กล้องแสดงภัาพ 360° ชว่ยคำานี้วณพ้�นี้ท้ั้�เหมูาะสมูในี้การจอดรถืใหค้ณุ
ได้ทัั้�งแบื้บื้ข้นี้านี้ หรอืแบื้บื้จอดเข้า้ซื้อง และยังเป็็นี้ครั�งแรกท้ั้�คณุสามูารถืนี้ำารถืเข้า้จอดได้อยา่งงา่ยดาย แมู้ไมู่มู้รถืจอดด้านี้ข้า้ง ระบื้บื้จะต้รวจจบัื้จากเสน้ี้ชอ่งจอดรถืบื้นี้พ้�นี้ถืนี้นี้ มัู�นี้ใจได้ยิ�งข้ ้�นี้ด้วยระบื้บื้สญัญาณเต้้อนี้
ทัั้�งภัาพและเสย้งจะทั้ำางานี้เมู้�อพบื้สิ�งก้ดข้วางทัั้�งด้านี้หน้ี้า ด้านี้ข้า้งและด้านี้หลังข้องตั้วรถื ในี้ข้ณะจอดด้วยความูเรว็ไมู่เกินี้ 10 กมู./ชมู. ระบื้บื้ Drive Away Assist จะสง่สญัญาณเต้้อนี้เมู้�อพบื้อัต้ราการเส้�ยงข้องการชนี้ 
ในี้ข้ณะท้ั้�เหย้ยบื้คันี้เรง่หรอืเบื้รกสลับื้กันี้ หรอืเมู้�อผูู้้ข้บัื้ข้ ้�เข้า้เก้ยรไ์มู่ถืกูต้้อง เทั้คโนี้โลยเ้พ้�อความูสะดวกสบื้ายและความูป็ลอดภััยน้ี้� ผูู้้ข้บัื้ข้ ้�สามูารถืควบื้คมุูรถืเองได้ทั้กุข้ณะ และจะเป็น็ี้การป็ดิระบื้บื้โดยอัต้โนี้มัูติ้

สมัูผัู้สเทั้คโนี้โลยอั้นี้ลำ�าสมัูย กับื้ระบื้บื้ป็ฏิบัิื้ติ้การอัจฉรยิะ MBUX ท้ั้�พรอ้มูใหค้ณุควบื้คมุูทั้กุอยา่ง
ได้อยา่งใจน่ี้ก และยังชว่ยทั้ำาใหก้ารข้บัื้ข้ ้�ในี้ชว้ติ้ป็ระจำาวนัี้ข้องคณุสะดวกสบื้ายยิ�งข้ ้�นี้ ด้วยระบื้บื้การสั�งงานี้
ด้วยเสย้ง เรย้นี้รูแ้ละชว่ยจดจำาพฤติ้กรรมูการข้บัื้ข้ ้� รวมูถ่ืงการใชง้านี้อปุ็กรณ์ต่้างๆ 
ไมู่วา่จะเป็น็ี้ต้ำาแหน่ี้งเบื้าะหรอืเพลงโป็รดข้องคณุได้อก้ด้วย

The new E-Class มูาพรอ้มูแอป็พลิเคชนัี้ Mercedes me ท้ั้�จะเช ื�อมูต่้อรถืยนี้ต์้ข้องคณุเข้า้กับื้สมูารท์ั้โฟนี้ 
พรอ้มูใหค้ณุควบื้คมุูสั�งงานี้และจดัการดแูลรถืยนี้ต์้เพ้ยงป็ลายนิี้�วสมัูผัู้ส แมู้แต่้อณุหภัมิููภัายในี้รถื
ก่อนี้ออกเดินี้ทั้าง ด้วยการสั�งงานี้ผู่้านี้ระบื้บื้ Pre-entry Climate Control* ท้ั้�คณุสามูารถืสั�งเป็ดิระบื้บื้
เคร ื�องป็รบัื้อากาศทั้างไกลได้ก่อนี้จะถ่ืงตั้วรถื ชว่ยใหค้ณุสต้ารท์ั้และออกเดินี้ทั้างไป็กับื้ความูเยน็ี้สบื้าย 
ในี้แบื้บื้ท้ั้�คณุต้้องการ

MBUX Mercedes me application



อุุปกรณ์์ตุกแตุ่ง-ล้้อุ

สีมีาตุรฐาน  (NON-METALLIC PAINT) วัสัีดุตุุกแตุ่งภายใน (TRIM ELEMENT)

สีมีาตุรฐาน เมทาลิ้ก  (METALLIC PAINTS)

เบาะนั�ง

ล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้ จาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 19"

121 ARTICO leather-black

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

149 polar white

922 high-tech silver 831 graphite grey

197 obsidian black

H41 Light longitudinal-grain aluminium

เพิ�มูสนุี้ทั้รย้ภัาพในี้การข้บัื้ข้ ้� และสรา้งบื้รรยากาศสดุพิเศษใหท้ั้กุทั้รปิ็ข้องคณุ ด้วยระบื้บื้ไฟเรอืงแสง
ล้อมูรอบื้หอ้งโดยสารแบื้บื้ 64 เฉดส ้ท้ั้�สะท้ั้อนี้ความูเป็็นี้คณุได้ในี้ทุั้กชว่งอารมูณ์

ด้�มูดำ�ากับื้เสย้งเพลงได้อยา่งเต็้มูอารมูณ์ไป็กับื้ระบื้บื้เคร ื�องเสย้งอันี้ทั้รงพลังจาก Burmester® 
ท้ั้�สรา้งมิูติ้ใหกั้บื้เสย้งดนี้ต้รไ้ด้อยา่งสมูบูื้รณ์แบื้บื้ ราวกับื้มู้วงดนี้ต้รมู้าบื้รรเลงอยูใ่นี้รถื

ระบบไฟเรอืงแสงล้อมรอบห้องโดยสาร

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®

ไฟหน้า MULTIBEAM LED E 220 d AMG Sport

ล้ออลัลอยดีไซน์สปอรต์

เมู้�อข้บัื้ข้ ้�อยูใ่นี้สภัาพแวดล้อมูท้ั้�ไมู่เอ้�อต่้อการมูองเหน็ี้ ก็สะดวกสบื้ายด้วยเทั้คโนี้โลย้ข้ั�นี้สงู
กับื้ไฟหน้ี้าแบื้บื้ MULTIBEAM LED ท้ั้�ชว่ยเพิ�มูทัั้ศนี้วสิยัการข้บัื้ข้ ้�ยามูคำ�าค้นี้ใหมู้้ป็ระสทิั้ธ์ภิัาพมูากข้ ้�นี้ 
และมู้ระบื้บื้เซื้น็ี้เซื้อรช์ว่ยต้รวจจบัื้ทั้างโค้งหรอืมุูมูอับื้สายต้า พรอ้มูป็รบัื้ระดับื้ความูสวา่งอัต้โนี้มัูติ้ 

สะกดทุั้กสายต้าด้วยลคุสป็อรต์้ตั้�งแต่้แรกเหน็ี้กับื้ E 220 d AMG Sport ท้ั้�ออกแบื้บื้ภัายใต้้คอนี้เซื้ป็็ต์้ 
Sensual Purity ทัั้�งภัายนี้อกและภัายในี้ โดดเด่นี้ด้วยชดุแต่้ง AMG bodystyling และกระจงัหน้ี้าแบื้บื้ 
diamond grille พรอ้มูด้วยไฟหน้ี้าแบื้บื้ LED High Performance และล้อด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG 
แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 19"

สะกดทั้กุสายต้าไป็กับื้ด้ไซื้น์ี้โฉบื้เฉ้�ยวในี้ทุั้กรายละเอ้ยด ด้วยล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG 
แบื้บื้ 10-spoke ข้นี้าด 19" ท้ั้�ชว่ยยกระดับื้ความูหรหูรายิ�งกวา่ท้ั้�เคย พรอ้มูใหค้ณุเฉิดฉายในี้ทั้กุเสน้ี้ทั้าง

*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th

*ตั้วอย่างสอ้าจแต้กต่้างจากสร้ถืข้องจรงิ เน้ี้�องจากระบื้บื้การพิมูพ์

**ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th



อุุปกรณ์์ตุกแตุ่ง-ล้้อุ

เบาะนั�ง

ล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG แบื้บื้ 10-spoke ข้นี้าด 19"

736 Open-pore black ash wood

E 300 e AMG Dynamic
สมัูผัู้สด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้ทั้กุกระเบ้ื้ยดนิี้�วในี้ E 300 e AMG Dynamic ท้ั้�ผู่้านี้การออกแบื้บื้ด้วยชดุแต่้ง 
AMG bodystyling สดุโฉบื้เฉ้�ยว ใหค้วามูรูส้ก่สป็อรต์้ได้อยา่งเต็้มูพิกัด เรา้ใจด้วยกระจงัหน้ี้า
แบื้บื้ diamond grille ไฟหน้ี้าแบื้บื้ MULTIBEAM LED และล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG 
แบื้บื้ 10-spoke ข้นี้าด 19" ท้ั้�พรอ้มูมูอบื้ป็ระสบื้การณ์การข้บัื้ข้ ้�ได้อยา่งไรข้้ด้จำากัด

อุุปกรณ์์ตุกแตุ่ง-ล้้อุ

สีมีาตุรฐาน  (NON-METALLIC PAINT)

วัสัีดุตุุกแตุ่งภายใน (TRIM ELEMENT)

สีมีาตุรฐาน เมทาลิ้ก  (METALLIC PAINT) สีมีาตุรฐาน เมทาลิ้ก  (METALLIC PAINTS)

เบาะนั�ง

ล้ออัลลอย แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 18"

124 ARTICO leather-nut brown/black 121 ARTICO leather-black

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

149 polar white

922 high-tech silver831 graphite grey197 obsidian black

H78 Light carbon-grain aluminium

E 300 e Avantgarde
ค้นี้พบื้รปู็ลักษณ์อันี้สงา่งามูในี้ทั้กุมุูมูมูอง ไป็กับื้ด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้ท้ั้�แฝงความูสขุุ้มูลุ่มูล่กในี้
E 300 e Avantgarde โดดเด่นี้ด้วยกระจงัหน้ี้าสเ้งนิี้เสรมิูโครเมู้ยมู และไฟหน้ี้าแบื้บื้ 
LED High Performance มูาพรอ้มูล้ออัลลอยแบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 18" 
ท้ั้�ไมู่วา่ใครเหน็ี้ก็ต้้องอยากเป็น็ี้เจา้ข้อง

สีมีาตุรฐาน  (NON-METALLIC PAINT) วัสัีดุตุุกแตุ่งภายใน (TRIM ELEMENT)

สีมีาตุรฐาน เมทาลิ้ก  (METALLIC PAINTS)

201 Leather-black

polar white
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149 polar white

922 high-tech silver 831 graphite grey

197 obsidian black

*ตั้วอย่างสอ้าจแต้กต่้างจากสร้ถืข้องจรงิ เน้ี้�องจากระบื้บื้การพิมูพ์

**ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th

*ตั้วอย่างสอ้าจแต้กต่้างจากสร้ถืข้องจรงิ เน้ี้�องจากระบื้บื้การพิมูพ์

**ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th



รายละเอยีดด้านเทคนิค E 220 d AMG Sport E 300 e Avantgarde E 300 e AMG Dynamic

เคร ื�องยนี้ต์้
ด้เซื้ล แถืวเรย้ง/4 สบูื้/4 วาล์วต่้อสบูื้ 

เทั้อรโ์บื้ พรอ้มูอนิี้เต้อรค์ลูเลอร์
เบื้นี้ซื้นิี้ แถืวเรย้ง/4 สบูื้/4 วาล์วต่้อสบูื้ 

เทั้อรโ์บื้ พรอ้มูอนิี้เต้อรค์ลูเลอร์

ป็รมิูาต้รกระบื้อกสบูื้ (ซื้ซ้ื้)้ 1,950 1,991

แรงมู้าเคร ื�องยนี้ต์้ (กิโลวตั้ต์้ (แรงมู้า)/รอบื้ต่้อนี้าท้ั้) 143 (194)/3,800 155 (211)/5,500

แรงบื้ดิเคร ื�องยนี้ต์้ (นิี้วตั้นี้เมูต้ร/รอบื้ต่้อนี้าท้ั้) 400/1,600-2,800 350/1,600-4,000 

กำาลังจากมูอเต้อรไ์ฟฟ้า (กิโลวตั้ต์้/แรงมู้า) - 90/122

แรงบื้ดิสงูสดุจากมูอเต้อรไ์ฟฟ้า (นิี้วตั้นี้เมูต้ร) - 440

แรงมู้ารวมูสงูสดุ - 320

แรงบื้ดิรวมูสงูสดุ - 700

อัต้ราเรง่ 0-100 กมู./ชมู. (วนิี้าท้ั้) 7.3 5.7

ความูเรว็สงูสดุโดยป็ระมูาณ (กมู./ชมู.) 240 250

ความูจถัุืงนี้ำ�ามัูนี้ (ลิต้ร) 66 60

พ้�นี้ท้ั้�บื้รรทั้กุสมัูภัาระ (ลิต้ร) 540 370

ระบื้บื้สง่กำาลัง
เก้ยรอั์ต้โนี้มัูติ้เดินี้หน้ี้า 9 จงัหวะ (9G-TRONIC)

พรอ้มูระบื้บื้เป็ล้�ยนี้เก้ยรท้์ั้�พวงมูาลัย 
(Steering-wheel Gearshift Paddles) 

เก้ยรอั์ต้โนี้มัูติ้เดินี้หน้ี้า 9 จงัหวะ (9G-TRONIC)
พรอ้มูระบื้บื้เป็ล้�ยนี้เก้ยรท้์ั้�พวงมูาลัย 

(Steering-wheel Gearshift Paddles)

ข้นี้าดล้อ และยาง-หน้ี้า 245/40 R19 245/45 R18 245/40 R19
ข้นี้าดล้อ และยาง-หลัง 275/35 R19 275/40 R18 275/35 R19

Hybrid-Offensive
ก้าวสูโ่ลกสเ้ข้ย้วแหง่อนี้าคต้ด้วยยานี้ยนี้ต์้ท้ั้�ใหพ้ละกำาลัง แรงมู้าสงู และเป็น็ี้มิูต้รต่้อสิ�งแวดล้อมูด้วยระบื้บื้ Plug-in Hybrid ในี้ The new E-Class เป็็นี้การผู้สานี้การทั้ำางานี้ระหวา่งเคร ื�องยนี้ต์้
เบื้นี้ซื้นิี้ 4 สบูื้ 211 แรงมู้า และจากมูอเต้อรไ์ฟฟ้า 90 แรงมู้า โดยกำาลังสงูสดุท้ั้�สามูารถืทั้ำาได้จากการผู้สานี้การทั้ำางานี้ข้องเคร ื�องยนี้ต์้ และมูอเต้อรไ์ฟฟ้า (System output) อยูท้่ั้� 320 แรงมู้า 
มูอเต้อรไ์ฟฟ้าสามูารถืทั้ำาความูเรว็สงูสดุโดยป็ระมูาณได้ถ่ืง 130 กมู./ชมู. พรอ้มูทัั้�งยังป็ระหยัดนี้ำ�ามัูนี้สงูด้วยการผู้สานี้การทั้ำางานี้อยา่งยอดเย้�ยมูข้องเคร ื�องยนี้ต์้และมูอเต้อรไ์ฟฟ้า เมู้�อรถืยนี้ต์้
ข้บัื้เคล้�อนี้ทั้กุครั�งท้ั้�เบื้รกหรอืชะลอความูเรว็ ตั้วมูอเต้อรจ์ะทั้ำาหน้ี้าท้ั้�เป็น็ี้เคร ื�องป็ั� นี้ไฟในี้การด่งพลังงานี้จลน์ี้ท้ั้�เกิดข้ ้�นี้เข้า้สูแ่บื้ต้เต้อร ้� เพ้�อสำารองไวใ้ชใ้นี้ระบื้บื้มูอเต้อรไ์ด้ต่้อไป็ ซื้่�งด้วยความูชาญฉลาดน้ี้�
จะชว่ยใหก้ารข้บัื้ข้ ้�ข้องคณุป็ระหยัดและข้บัื้เคล้�อนี้ด้วยพลังงานี้ไฟฟ้าท้ั้�ไป็ได้ไกลมูากข้ ้�นี้



E-Class Genuine Accessories

ยางปู็พ้้นี้สำาหรบัื้ผูู้้ข้ับื้ข้้่และผูู้้โดยสารด้านี้หน้ี้า   

 A213 680 04 02/9G33 

ยางปู็พ้้นี้สำาหรบัื้ผูู้้โดยสารแถืวหลัง             

A213 680 02 06/9G33

เบื้าะเด็กนิี้รภััย รุน่ี้ BABY SAFE plus พรอ้มูระบื้บื้ ACSR 

สำาหรบัื้เด็กชว่งอายุไมู่เกินี้ 15 เด้อนี้ หรอือยู่ในี้ชว่งนี้ำ�าหนัี้ก

ไมู่เกินี้ 13 กิโลกรมัู

A000 970 13 02

ชดุกล้องติ้ดรถืยนี้ต์้ Mercedes-Benz Dashcam พรอ้มูระบื้บื้ Radar และระบื้บื้ G-sensor 

กรณุาสอบื้ถืามูรหัสสินี้ค้าและข้้อมููลท้ั้�ผูู้้จำาหน่ี้ายฯ อย่างเป็็นี้ทั้างการ

อุป็กรณ์ Power charge                 A213 820 24 03

โต๊้ะพับื้                                                               A000 816 00 00

ไมู้แข้วนี้เส้อ้                                                    A000 810 34 00 

ต้ะข้อแข้วนี้กระเป๋็า                                                      A000 814 00 00

ข้ายด่กล้อง Go Pro (จำาหน่ี้ายไมู่รวมูกล้อง Go Pro)                                                                    A000 827 19 00

ข้ายด่อุป็กรณ์ (อปุ็กรณ์จำาเป็็นี้สำาหรบัื้รองรบัื้การติ้ดต้ั้งอปุ็กรณ์ต่้างๆ)                                              A000 810 33 00

สาย Media interface adapter USB type A & type C

A177 820 29 01

ฝาครอบื้ดุมูล้อ ลาย AMG 4 ชิน้ี้     A000 400 31 00  

เบื้าะเด็กนิี้รภััย รุน่ี้ DUO plus ไมู่มู้ระบื้บื้ ACSR สำาหรบัื้เด็ก

ชว่งอายุตั้�งแต่้ 8 เด้อนี้ ถ่ืง 4 ป้็ หรอือยู่ในี้ชว่งนี้ำ�าหนัี้กป็ระมูาณ 

9-18 กิโลกรมัู พรอ้มูระบื้บื้ล็อกสายนิี้รภััย 3 จุด ISOFIX 

A000 970 17 02

ฝาปิ็ดท่้ั้เติ้มูลมูยาง ลาย AMG 4 ชิน้ี้     B6 647 20 05

เบื้าะเด็กนิี้รภััย รุน่ี้ KidFix ไมู่มู้ระบื้บื้ ACSR สำาหรบัื้เด็กชว่งอายุ

ตั้�งแต่้ 3.5-12 ป็้ หรอือยู่ในี้ชว่งนี้ำ�าหนัี้กป็ระมูาณ 15-36 

กิโลกรมัู พรอ้มูระบื้บื้ล็อกสายนิี้รภััย 3 จุด ISOFIX       

A000 970 20 02

ฝาปิ็ดท่้ั้เติ้มูลมูยาง                             B6 647 20 02 

เบื้าะเด็กนิี้รภััย รุน่ี้ KidFix XP ไมู่มู้ระบื้บื้ ACSR สำาหรบัื้เด็กชว่ง

อายุตั้�งแต่้ 3.5-12 ป้็ หรอือยู่ในี้ชว่งนี้ำ�าหนัี้กป็ระมูาณ 15-36 

กิโลกรมัู พรอ้มูระบื้บื้ล็อกสายนิี้รภััย 3 จุด ISOFIX  สามูารถืถือด

แยกเบื้าะนัี้�ง เพ้�อใชร้องเสรมิูจากเบื้าะรถืยนี้ต์้สำาหรบัื้เด็กโต้แบื้บื้

ไมู่ต้้องมู้พนัี้กพิงข้องเบื้าะเด็กแต่้ใชพ้นัี้กพิงข้องเบื้าะรถืยนี้ต์้แทั้นี้        

A000 970 23 02

A000 814 00 00

A000 827 19 00

A000 816 00 00

A000 810 34 00



www.mercedes-benz.co.th/ECLASSebrochure

หมายเหตุุ: เอกสารน้ี้�เป็็นี้ข้้อมููลเบื้้�องต้้นี้และไมู่ถ้ือเป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งข้องสัญญาซื้้�อข้าย ทัั้�งน้ี้� ผูู้้ซื้้�อควรต้รวจสอบื้ข้้อมููลข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์ท้ั้�ระบุื้ไวใ้นี้สัญญาซื้้�อข้ายเป็็นี้สำาคัญ รายละเอ้ยดข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์อาจมู้การเป็ล้�ยนี้แป็ลง
หลังจากการเผู้ยแพร ่กุมูภัาพันี้ธ์ ์2564 ผูู้้ผู้ลิต้สงวนี้สิทั้ธ์ใินี้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงการออกแบื้บื้ รปู็แบื้บื้ ส้ และรายละเอ้ยดเฉพาะระหวา่งระยะเวลาการสง่มูอบื้ โดยการเป็ล้�ยนี้แป็ลงเหล่าน้ี้�จะคำาน่ี้งถ่ืงป็ระโยชน์ี้ข้องผูู้้ข้าย
ป็ระกอบื้กับื้ความูเหมูาะสมูแก่ผูู้้ซื้้�อเป็น็ี้สำาคัญ ซื้่�งผูู้้ข้ายหรอืผูู้้ผู้ลิต้จะใชส้ญัลักษณ์หรอืจำานี้วนี้ระบุื้ในี้คำาสั�งซื้้�อ หรอืเก้�ยวกับื้คำาสั�งซื้้�อโดยไมู่ก่อใหเ้กิดสทิั้ธ์ใิด ๆ ท้ั้�พ่งได้รบัื้จากสิ�งเหล่าน้ี้� ทัั้�งน้ี้� ภัาพป็ระกอบื้อาจแสดงอุป็กรณ์เสรมิู
และรายการข้องอุป็กรณ์เสรมิูข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์ ซื้่�งไมู่ได้เป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งข้องข้้อกำาหนี้ดมูาต้รฐานี้ ส้อาจจะแต้กต่้างเล็กน้ี้อยจากท้ั้�แสดงไว้ในี้โบื้รชวัรอั์นี้เกิดจากข้้อจำากัดข้องกระบื้วนี้การพิมูพ์ โบื้รชวัรน้์ี้�ใหข้้้อบื้่งช ้�โดยทัั้�วไป็
เก้�ยวกับื้ป็ระเภัทั้ข้องลักษณะ อุป็กรณ์เสรมิู และ/หรอืสอ้าจมู้ใชร้ว่มูกับื้รุน่ี้อ้�นี้เท่ั้านัี้�นี้ สำาหรบัื้ข้อ้มููลท้ั้�เป็น็ี้ป็จัจบัุื้นี้และเฉพาะเจาะจงมูากข้ ้�นี้เก้�ยวกับื้ป็ระเภัทั้ข้องรุน่ี้ ลักษณะ อปุ็กรณ์เสรมิู และ/หรอืสท้้ั้�มู้ในี้ป็ระเทั้ศข้องท่ั้านี้
และการกำาหนี้ดราคาข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์นัี้�นี้ กรณุาต้รวจสอบื้ข้อ้มููลรายละเอย้ดข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์อก้ครั�งท้ั้�ผูู้้จำาหน่ี้ายเมูอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้อ์ยา่งเป็น็ี้ทั้างการ ข้องบื้รษัิทั้ เมูอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้ ์(ป็ระเทั้ศไทั้ย) จำากัด

www.mercedes-benz.co.th
01-02/2564




