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Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος C 180 

Baumuster: 205.040.1   

 

Ισχύς (kW) 115 kW 

Ισχύς (PS) 156 PS 

Στροφές κινητήρα ανά λεπτό 5300 1/min 

Μέγιστη ταχύτητα 225 km/h 

Επιτάχυνση 0-100 km/h 8,2 s 

Μέγιστες στροφές κινητήρα ανά λεπτό 6500 1/min 

Μετάδοση - τύπος κιβωτίου ταχυτήτων man.  

Τύπος καυσίμου S  

Καταν. καυσίμου, μικτός κύκλος (ελάχ.) 5,0 l/100km 

Καταν. καυσίμου, μικτός κύκλος (μέγ.) 5,5 l/100km 

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6  

Εκπομπές διοξειδίου του Άνθρακα (ελάχ.) 116 g/km 

Εκπομπές διοξειδίου του Άνθρακα (μέγ.) 127 g/km 

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών 480 L 

Μεταξόνιο 2840 mm 

Διάσταση εμπρόσθιου ελαστικού 205/60 R 16  

Διάσταση πίσω ελαστικού 205/60 R 16  

Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος 1960 kg 

Απόβαρο 1395 kg 

Επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων 5  

 

 

Όχημα στο βασικό εξοπλισμό από εργοστάσιο / κατασκευαστή 

 

Χρώμα βαφής: 040 Μαύρο 

Εσωτερική επένδυση: 001 Ύφασμα "venlo" μαύρο 

 

 

Βασικός εξοπλισμός 

3ο φως φρένων τεχνολογίας LED 

ADAPTIVE BRAKE με λειτουργία HOLD 

ATTENTION ASSIST 

ESP® δυναμικό σύστημα ελέγχου στις στροφές 

Multifunction steering wheel in black leather, 3-spoke design 

Rear lights incl. LED tail, brake and rear fog light 

Tinted glass green all-round 

Window weatherstrip and shoulderline trim in plastic, matt black 

Άγκιστρο για τσάντες 
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Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού 

Αερόσακος παραθύρου 

Αισθητήρας φώτων 

Αλεξήλιο με φωτιζόμενο καθρέφτη 

Αναδιπλούμενο-χωριζόμενο υποβραχιόνιο στην κεντρική κονσόλα με 

αποθηκευτικό χώρο 

Ανοξείδωτο μαρσπιέ εμπρός και πίσω θυρών 

Αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα με πρίζα 12V 

Αυτόματη ενεργοποίηση εσωτερικού φωτισμού μόλις ξεκλειδώνει το όχημα 

Διακοσμητική λωρίδα άκρων γυαλιστερό μαύρο 

Διασύνδεση Bluetooth με λειτουργία ανοιχτής ακρόασης 

Ένδειξη διαστημάτων συντήρησης ASSYST 

Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας 

Ένδειξη φθοράς υλικών πέδησης 

Επένδυση κολώνας Β βαμμένη γυαλιστερή μαύρη 

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων (στο χρώμα της εσωτερικής επένδυσης) 

Ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργείες άνεσης 

Ηλεκτρικό χειρόφρενο 

Ηλεκτρονικό immobilizer 

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP) 

Ηχεία 

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά χειριζόμενοι 

Θερμαινόμενο πίσω κρύσταλλο με χρονικό έλεγχο 

Θήκη για γυαλιά 

Θήκη μπουκαλιών 

Κεντρικό κλείδωμα 

Κεραία ραδιοφώνου ενσωματωμένη στην πίσω θύρα 

Κλείδωμα τιμονιού 

Ντουλαπάκι συνοδηγού φωτιζόμενο και με κλειδαριά 

Παιδική ασφάλεια στις πόρτες 

Παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης 

Πίνακας οργάνων πολυλειτουργικών ενδείξεων 

Πίσω πάγκος καθισμάτων με πτυσσόμενο υποβραχιόνιο 

Πίσω προβολείς ομίχλης 

Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (θώρακος/λεκάνης) 

Προειδοποιητική ένδειξη στάθμης λαδιού και νερού 

Προειδοποιητικό τρίγωνο 

Προσκέφαλα για τους πίσω επιβάτες 

Ρύθμιση δέσμης φωτός 

Ρύθμιση καθισμάτων 

Σετ πρώτων βοηθειών 

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) 

Σύστημα ασφαλείας παιδικού καθίσματος ISOFIX 

Σύστημα προστασίας από το πεντάλ φρένου σε περίπτωση σύγκρουσης 

Τηλεχειριστήριο για το πορτ-μπαγκάζ 
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Υαλοκαθαριστήρες 

Υπολογιστής ταξιδιού στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 

Φωτισμός πινακίδας με LED τεχνολογία 

Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος 

 

 

Βασική έκδοση σχεδίασης & εξοπλισμού (Ελλάδα) 

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο 

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS 

Radio Audio 20 με θύρα USB 

TIREFIT με συμπιεστή ελαστικών 

Αερόσακος γονάτων οδηγού 

Βιβλίο "Χρήσης & Συντήρησης" στα Ελληνικά 

Εσωτερική επένδυση οροφής σε ύφασμα γκρι 

Ζώνη ασφαλείας με διακόπτη 

Θερινά ελαστικά 

Λειτουργία ECO start / stop 

Μπαταρία εκκίνησης ιόντων λιθίου (LISB) 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης EU6 

Προβολείς αλογόνου με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED 

Προσαρμοζόμενος φωτισμός πέδησης, αναλάμπων 

Πυροσβεστήρας 

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών 

Σύστημα προστασίας πεζών 

Βασική γραμμή εσωτερικού 

Διάκοσμος εσωτερικού από PIANO BLACK 

Βασική γραμμή εξωτερικού 

Ανάρτηση με ρυθμίσεις άνεσης 

Χαλύβδινες ζάντες 16”  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ – ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 

Γενικό σύνολο – βασική αξία (συμπερ. φόρων):   32.900 € 

Γενικό σύνολο – βασική αξία (συμπερ. φόρων) με απόσυρση: 31.470 € 
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΟΚΙΜΗΣ  

 

C 180 – YTB 6079 

 

Χρώμα βαφής: 988 Μεταλλικό ασημί "diamond" 

Εσωτερική επένδυση: 001 Ύφασμα "venlo" μαύρο 

 

 

Προαιρετικός εξοπλισμός οχήματος δοκιμής: 

 

� ACTIVE PARKING ASSIST περιλ. PARKTRONIC 

� Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 

� Πακέτο καπνιστή 

� Πακέτο αποθηκευτικών χώρων 

Θήκη για ποτήρι 

� Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής 

� Head-up-Display  

� 7G-TRONIC PLUS 

Cruise Control 

� COMAND ONLINE 

Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων σήμανσης 

DVD Player 

� Βασική γραμμή εσωτερικού 

Διάκοσμος εσωτερικού από PIANO BLACK 

� Εξωτερικό πακέτο Avantgarde 

AGILITY CONTROL suspension with comfort setting 

Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτίνων 

� Πακέτο καθρεπτών  

Καθρέπτες με αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία 

Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 

� Πακέτο άνεσης καθισμάτων  

Οσφυική υποστήριξη 4 κατευθύνσεων 

  

 

 


