
                                                         

Mercedes-Benz E 400 4MATIC Kupé 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 51 300 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 64 602  

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 96 050 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 3 roky v cene vozidla 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 3 roky v cene vozidla 

Registračný poplatok (€ s DPH) 2700 

MOTOR 

Typ zážihový, bi-turbo 

Počet valcov/ventilov 6/24 

Zdvihový objem (ccm) 2996 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 245(333)/6000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 480/1600-4000 

Pohon všetkých kolies 

Prevodovka 9-st. automat  

PODVOZOK 

Predná náprava viacprvková 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. Posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,62 

Brzdy vpredu kotúčové s vetraním, dierované 

vzadu kotúčové s vetraním 

Pneumatiky 245/35 R20 – 275/30 R20 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie kupé, 4-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4065 - 1725 -1450 

Rázvor (mm) 2580 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1580/1524 

Svetlá výška (mm) 165 

Objem batožinového priestoru  (l) 350 

Objem palivovej nádrže (l) 45 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1580 

Užitočná hmotnosť (kg) 425 

Celková hmotnosť (kg) 2005 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) 1800/750 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1492 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vnútorná šírka minimum 1430 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 895/965 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 245/300 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 790 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1356 

Vnútorná šírka minimum 1260 

Vzdialenosť sedák - strop 870 

Vzdialenosť podlaha - sedák 310 

Dĺžka predný sedák (mm) 530 

Dĺžka zadný sedák (mm) 480 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi nie 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 5,3 

Maximálna rýchlosť (km/h) 250 

Spotreba mesto (l/100 km) 11,2 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 6,7 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 8,4 

Emisie CO2 (kg.km-1) 189 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 5,5 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 6,7 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,8 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 11,6 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 9,7 

Spotreba od užívateľov priemer (l/100 km) 11,5 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 4 593 

1. rok pri najazdení 30.000 km 6 483 

2. rok pri najazdení 30.000 km 6 483 

2. rok pri najazdení 60.000 km 10 266 

3. rok pri najazdení 45.000 km 8 373 

3. rok pri najazdení 90.000 km 14 058 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 30 593 

1. rok pri najazdení 30.000 km 32 483 

2. rok pri najazdení 30.000 km 42 533 

2. rok pri najazdení 60.000 km 46 316 

3. rok pri najazdení 45.000 km 49 423  

3. rok pri najazdení 90.000 km 60 108 

Cena PHM (€/liter) 1,300 

Normohodina servis (€ s DPH) 78 

Gar. kontroly (km) - 

Výmena oleja - 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota - 

Predný blatník - 

Svetlomet. + smerovka - 

Spätné zrkadlo el. - 

Predný nárazník (spodný + horný) - 

Predný tlmič - 

Predné brzdové platničky - 



Predná tyčka stabilizátora - 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 30 

Lak 2 

Na celé auto 2 + kulancia + predĺžená záruka (opcia) 

Motor a mechanické časti 2 + kulancia + predĺžená záruka (opcia) 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 70 000 

Po 2. roku 60.000 km 60 000 

Po 3. roku 90.000 km 50 000 

 

 

 

VÝBAVA 
9G-TRONIC, kožené čalúnenie stropu, prístrojovej dosky a sedadiel, 18“ zliat. disky kolies, dizajnový balík AMG (3960 
€), balík Night (976 €), Interiér designo (5 880 €), balík asist. systémov (2280 €), COMAND Online (3300 €), širokouhlý 
kokpit (1020 €), vzduchové pruženie (2280 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ excelentný dizajn exteriéru a interiéru 

+ luxusný interiér 

+ výkonný 3,0 V6 benzín. motor 

+ nastaviteľný vzduch. podvozok 

+ odhlučnenie kabíny 

+ stabilné jazdné vlastnosti vo vysokých rýchlostiach 

+ bohatá výbava (autopilot, AMG Line, vzduch. podvozok, voľba režimov jazdy, panoramatická strecha...) 

+ prehľadný veľký 12,3“ displej 

MÍNUSY 

– nárast ceny testovaného modelu 

– užšie zadné sedadlá 

 

 


