Klasa S

Limuzyna

Marzenie i spełnienie. Klasa S.
Brać udział w ważnych projektach, a przy tym pławić się w luksusie. Rankiem startować na asfalcie, a wieczorem parkować przy
czerwonym dywanie. Na wschodzące słońce spoglądać z fotela
kierowcy, a zachód obserwować z rozłożonego fotela tylnego.
Klasa S łączy pracę i inne aktywności życiowe na najwyższym
poziomie. Materiały, perfekcja i ekskluzywność w jej wnętrzu
aż nadto spełniają oczekiwania stawiane samochodom tej klasy.

Do istoty Klasy S należy ponadto prezentowanie technicznych
innowacji, których w takiej formie nie było jeszcze w żadnym
innym samochodzie: nadzwyczaj inteligentny układ jezdny zdaje
się wygładzać drogę, a nowe technologie oświetleniowe i układy
czujników 360° monitorują otoczenie tak szybko i dokładnie, jak
nigdy dotąd. Widzisz, czujesz i doświadczasz, że Klasa S wskazuje drogę w przyszłość mobilności.

Prezentowane samochody w skrócie:
2 | Mercedes-Benz S 500
Diamentowosrebrny metalik
Linia AMG, obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich z 14 ramionami, skóra
nappa Exclusive w kolorze czarnym/porcelanowym, drewno mirtu designo
sunburst w kolorze brązowym połyskującym

Wizja.
42 | Poruszające innowacje
44 | Mercedes me.

12 | Mercedes-Benz S 300 h
Czerń magnetytu metalik
Obręcze kół ze stopu metali lekkich z 7 potrójnymi ramionami, pakiet
Exclusive, skóra nappa Exclusive w kolorze beż jedwabisty/brąz espresso,
drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym

Napęd i układ jezdny.
50 | Silnik wysokoprężny
i silniki benzynowe
52 | S 300 h i S 400 h
53 | S 500 e
54 | Skrzynie biegów
56 | Układ jezdny

18 | Mercedes-Benz S 500 e
Czerń magnetytu metalik
Obręcze kół ze stopu metali lekkich z 7 potrójnymi ramionami, pakiet
Exclusive, skóra nappa Exclusive w kolorze beż jedwabisty/brąz espresso,
drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym

Bezpieczeństwo.
58 | Integralny system
bezpieczeństwa

24 | Mercedes-AMG S 63
Diamentowosrebrny metalik
Wieloramienne obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich, skóra nappa Exclusive w kolorze czarnym, włókno węglowe AMG/lakier fortep. w kol. czarnym
28 | Mercedes-Maybach S 600
Srebrny iryd metalik
Kute obręcze kół, skóra nappa Exclusive w kolorze beż jedwabisty/brąz
espresso, drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połysk.
Ilustracje mogą przedstawiać również akcesoria i elementy wyposażenia dodatkowego,
nienależące do standardowego zakresu dostawy.

Komfort.
62 | Systemy wspomagania
64 | Systemy multimedialne
66 | Siedzenia
67 | Oświetlenie i klimatyzacja
Warianty modeli.
68 | S 600
70 | S 600 Guard

Mercedes-AMG.
72 | Mercedes-AMG S 63
78 | Mercedes-AMG S 65
80 | AMG Performance Studio
82 | Klasa S Mercedes-Maybach.
Wyposażenie.
86 | Linia AMG
88 | Linia AMG Plus
89 | Pakiet Exclusive
90 | Wyposażenie standardowe
91 | Wyposażenie dodatkowe
92 | Tapicerki i elementy ozdobne
97 | designo
100 | Obręcze kół
101 | Obręcze kół Mercedes-AMG
102 | Oryginalne akcesoria
Fakty i barwy.
104 | Wymiary
104 | Lakiery
105 | Dane techniczne
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Pierwsza gwiazda,
której nie gasi wschód słońca.

Słońce podnosi z drogi welon wilgotnego powietrza. Ostro zarysowują
się kontury auta. Pionowa osłona chłodnicy wraz z gwiazdą na masce
silnika zapowiada, że budzi się dzień z Klasą S – a wraz z nim nowa era
mobilności.

Ogólnie
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Przeniesiesz się w przyszłość,
nie pokonując ani jednego metra drogi.

6

Najkrótsze połączenie
dwóch punktów w Twojej agendzie.

„Biuro czeka” – to przyjemna zapowiedź. Nawet w drodze do pracy
Klasa S jest oazą. Powietrze przypomina tu swą czystością nadmorskie
wybrzeża lub zalesione górskie zbocza. Szkodliwe substancje pozostają
na zewnątrz, jonizacja wzbogaca atmosferę we wnętrzu luksusowej
limuzyny. Oddychasz wolnością, nawet jeśli otaczają Cię drapacze chmur
i zmierzasz z jednego decydującego spotkania na drugie.

7

8

9

Kiedy chwila jest doskonała? A kiedy samochód? Intensywne światło efektownie eksponuje nieskazitelne elementy ozdobne. Pełne kontrastów materiały łączą się w harmonijne powierzchnie.
Ekskluzywny design lśni perfekcyjną funkcjonalnością i zamiłowaniem do detali. Wzrok krąży
po przestronnym wnętrzu, a ręce jeszcze przez kilka sekund zatrzymują się na szlachetnych
skórzanych obiciach foteli. Zanim wysiądziesz, będziesz już pewien, że doskonały dzień jest
po prostu kwestią odpowiedniego samochodu.
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Rewolucję robi się
dzisiaj na fotelu Executive.
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Klasa S nie pozostawi Cię
bez wsparcia.
Trzymając ręce na tej kierownicy, jesteś na wyciągnięcie
ręki od realizacji wizji autonomicznej jazdy. Klasa S monitoruje
otoczenie za pomocą kamer i czujników – tak kompleksowo
i uważnie, jak nigdy dotąd. Inteligentny układ jezdny przetwarza
zebrane w ten sposób informacje według odpowiedniego
algorytmu – oraz zwiększa bezpieczeństwo, komfort i dynamikę.
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Najważniejsze transakcje
zawiera się poza giełdą.
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Napędzana benzyną i energią elektryczną.
Oraz niezliczonymi innowacjami.
Utopia staje się rzeczywistością. Technologia PLUG-IN HYBRID w modelu
S 500 e łączy moc 245 kW i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w ciągu
5,2 sekundy ze średnim zużyciem paliwa na poziomie 2,8 l/100 km. Inteligentna współpraca silnika spalinowego z elektrycznym umożliwia tej
luksusowej limuzynie osiągnięcie zużycia paliwa, jakie jeszcze przed kilku
laty uważano za niemożliwe. I to bez zmniejszania mocy charaktery
stycznej dla tego segmentu.
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Komfort, jakiego oczekujesz od Klasy S. Dwa oddzielne przełączniki na konsoli środkowej umożliwiają wygodne sterowanie
trybami pracy i jazdy modelu S 500 e. W strefie komfortu

również klimat ma być nienaganny, dlatego układ wstępnej
klimatyzacji dostosowuje temperaturę wnętrza do preferencji
kierowcy, jeszcze zanim wsiądzie on do samochodu.
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O prawdziwej wielkości świadczy powściągliwość:
2,8 litra na 100 kilometrów.*
* Średnie zużycie paliwa.

23

24

25

Katapulta do kariery.
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Aby ukoronować Mercedesa Klasy S, potrzebne są trzy niezwykłe litery: AMG –
to najszybsza droga na szczyt. Wypróbowane w sporcie wyścigowym, wysokowydajne
technologie łączą się tu z konsekwentnie zastosowanymi lekkimi konstrukcjami.
W rezultacie otrzymaliśmy wyjątkową kombinację luksusowej limuzyny z autem supersportowym: Mercedesa-AMG S 63. Zarówno w odniesieniu do technologii, jak
i materiałów trzymaliśmy się jednej zasady: zastosowaliśmy tylko najlepsze, te naprawdę nadzwyczajne. Na przykład włókno węglowe – tworzywo, które ze względu
na swoją niewielką masę i ekstremalną sztywność zadomowiło się w Formule 1.
W połączeniu z najwyższą precyzją i ręcznym wykonaniem nadaje ono wnętrzu
Mercedesa-AMG S 63 ekskluzywnie sportowy charakter.
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Esencja luksusu.
Nowa Klasa S Mercedes-Maybach.
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Życie stwarza wiele możliwości. Każdego dnia wybieramy te najlepsze. Teraz można celebrować kulturę jazdy odznaczającą się
najwyższą ekskluzywnością: w luksusowej limuzynie o legendarnej
nazwie. Oto chyba najpiękniejsze miejsce na niezapomniane
chwile: nowa Klasa S Mercedes-Maybach.
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Spotkanie
z wyjątkową kulturą jazdy.
W nowej Klasie S Mercedes-Maybach luksus oznacza nie
tylko ponadczasową stylistykę, najwykwintniejszą skórę
i niezrównany komfort. Spełnia on także decydujące zadanie
w planie biznesowym: doskonale reprezentuje najważniej-
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sze cnoty przedsiębiorcy ‒ wydajność i sukces. Nowa Klasa S
Mercedes-Maybach będzie wyśmienitym dowodem na Twoją
umiejętność godzenia najwyższej jakości pracy z przyjemnymi aspektami życia. Oto prawdziwa definicja luksusu.

32

33

Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Patrzeć w przód. Przewidywać.
Witamy w świecie motoryzacji jutra. W Klasie S przyszłość już dawno nadeszła. Kładąc ręce na kierownicy, łączysz się ze wszystkimi zmysłami. Nowoczesne, wewnętrzne i zewnętrzne układy sensoryczne zaglądają w Twoim
imieniu w najbliższą przyszłość, wyciągają wnioski i potrafią błyskawicznie
reagować, aby w ten sposób unikać wypadków. To zasługa czujników radarowych, kamery stereoskopowej, wydajnych procesorów i systemów wspo-

magania oraz wieloletnich, niestrudzonych prac badawczych. Oto kolejny
milowy krok Mercedes-Benz, oznaczający zwiększenie bezpieczeństwa
i komfortu w ruchu drogowym, a także znaczący postęp w realizacji wizji
autonomicznej jazdy. Co przyniesie przyszłość? Wraz z postępem naszych
badań otwierają się coraz to nowe perspektywy. Tak to jest z marzeniami.
Zawsze nadchodzi czas, gdy potrzebna jest nowa wizja na przyszłość.
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Chwileczkę!
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Ze spoglądaniem w przyszłość jest tak: wielu powie, że to niemożliwe, natomiast
dla naszego działu badawczego to po prostu wyzwanie. Naszym inżynierom nie
wystarczyła jednak możliwość poznania tego, co zdarzy się w przyszłości – oni
chcieli dokonać czegoś pionierskiego: wpływać na przyszłość już dzisiaj. Tylko
tak będzie możliwe unikanie wypadków. Znasz przecież tę sytuację: koncentrując
się na drodze, nagle kątem oka zauważasz cień...
W najlepszym razie korzystasz w tych sekundach z naszych długoletnich badań,
bowiem rozwinęliśmy technologie, dzięki którym samochód obserwuje swoje
otoczenie. Widzi na przykład poruszające się obiekty i z góry oblicza, kiedy znajdą się one w danym miejscu. Czyni to za pomocą stereoskopowego systemu
kamer, rejestrującego obraz trójwymiarowo, a więc przestrzennie. I dokonuje
obliczeń tak szybko, że pozyskane dane analizowane są w czasie rzeczywistym,
co umożliwia przykładowo przewidzenie przyszłego położenia rowerzysty.
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Mistrzowski układ jezdny.
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Jak nazwać pionierskie rozwiązanie, które może odrzucić sprawdzone mechanizmy
i stworzyć je na nowo ze świadomością, że prawdziwe wyzwania zawsze są przed nami?
Rewolucyjnym? Innowacyjnym? Wizjonerskim? My nazwaliśmy je MAGIC BODY
CONTROL. Ta konstrukcja układu jezdnego już z góry dostosowuje się do warunków
drogowych. Można by powiedzieć, że nasz układ jezdny odbiera drodze jej złe właści
wości. Spojrzenie w niedaleką przyszłość jest możliwe dzięki umieszczonej za szybą
przednią kamerze stereoskopowej, która obserwuje drogę z dwóch perspektyw.

Na podstawie tych obrazów i informacji o stanie jazdy, w ciągu ułamków sekundy system
oblicza odpowiednią strategię działania – w czasie rzeczywistym; z dokładnością
do 1-2 milimetrów przy prędkości 120 km/h i 25 klatek na sekundę. Następnie układ
jezdny precyzyjnie reguluje ilość oleju w oddzielnie sterowanych kolumnach resorujących. Umożliwia to znaczną kompensację nierówności nawierzchni. I to przy prędkości
do 130 km/h. System wie, co dzieje się przed samochodem, także podczas pokony
wania zakrętu.

38

Podczas jazdy Klasą S przybycie do celu staje się sprawą drugorzędną. Zarówno dla Ciebie,
jak i dla naszych inżynierów. Oni bowiem za cel każdej jazdy obrali sobie stworzenie takiej
przestrzeni, która w mgnieniu oka stanie się Twoją. Siedząc na fotelu, który chłodzi lub ogrzewa i łagodnie się pochyla, zrelaksowany i rozprostowany w tylnej części wnętrza, odkryjesz
na nowo znaczenie przestronności. To wzorcowe rozwiązanie dopasuje się do Ciebie, podeprze nogi i wzmocni plecy. Spośród sześciu programów masażu możesz wybrać 15 błogich

minut, które zapewnią Ci odpoczynek po tym, co już za Tobą i ożywią Cię przed kolejnym
etapem. W ekskluzywnym miejscu pracy, oferującym wszystko, co daje niezależność. Obsługiwana intuicyjnie, dyskretnie działająca technika przekształci się podczas jazdy
w niezrównany komfort. Wysiadać będziesz w końcu nie tylko z samochodu, lecz także
z przestrzeni, którą stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie – z Klasy S.

First Class Business Class.
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Jeszcze nigdy światło nie było tak precyzyjne.

41

Używamy wszelkich środków, ażeby pod każdym względem zrewolucjonizować budowę samochodów i jako pierwsi wyposażać auta
w nowe rozwiązania techniczne. Dlaczego więc nie mielibyśmy
przyjrzeć się także oświetleniu? Chcieliśmy, aby stało się ono
tak wydajne i inteligentne, jak to się należy w Klasie S. Technika
oświetleniowa LED nie tylko lepiej oświetla drogę i charaktery
zuje się przyjemną temperaturą światła, ale zapewnia oszczędność
energii w porównaniu z tradycyjnymi reflektorami. Oświetlenie
Klasy S musi mieć jednak jeszcze inne zalety – ma współdziałać
z różnymi czujnikami i systemami wspomagania, np. z opcjonalnym adaptacyjnym asystentem świateł drogowych Plus. Rezultat:

jeśli system ten rozpozna pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka
bądź poprzedzający, odpowiedni obszar stożka świateł drogowych reflektorów LED zostaje przysłonięty. Natomiast w czasie
postoju – na przykład na czerwonym świetle – system automatycznie przyciemnia światła hamowania, aby nie raziły kierowców
następnych samochodów. Wyższy komfort i wyższe bezpie
czeństwo w ruchu drogowym są zasługą ponad 190 jednochipowych diod LED. Oświetlenie może mieć zatem o wiele więcej
funkcji, niż tylko świecenie. Przynajmniej w samochodzie marki
Mercedes-Benz.
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Co czyni samochód Mercedesem?
Tradycja zobowiązuje ‒ w naszym przypadku przede wszystkim do innowacji. Pokonaliśmy drogi, których nie przebył
przedtem nikt inny, osiągając kolejne kamienie milowe. W ten
sposób powstały: pierwszy pojazd ze strefą kontrolowanego zgniotu, pierwszy system ABS, pierwsze auto osobowe
z silnikiem wysokoprężnym. Pierwszy samochód. Chętnie
spoglądamy w przeszłość, jednak jeszcze chętniej patrzymy
przed siebie.
Mercedes-Benz Intelligent Drive – na drodze do bezwy
padkowej jazdy. Rozwijamy inteligentne systemy wspoma
gania, które aktywnie asystują kierowcy i znacznie
go odciążają. Obserwują i analizują otoczenie samochodu
oraz sposób prowadzenia auta, ostrzegając kierowcę
w przypadku rozpoznania niebezpiecznej sytuacji. Jeśli
to konieczne, niektóre z tych systemów interweniują
korygująco. Rozpoznają one potencjalne niebezpieczeństwa wcześniej niż dotąd, dzięki czemu można ich coraz
częściej uniknąć. Ciesz się Mercedes-Benz Intelligent Drive
w jego fascynującej pełni ‒ na stronie internetowej
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com/pl/pl/.
BlueEFFICIENCY – nasza wizja bezemisyjnej jazdy.
Zrównoważony rozwój to wielkie słowa. Interpretujemy
je w najdrobniejszych szczegółach naszych działań.
Od możliwie przyjaznej dla środowiska produkcji po alterna
tywne systemy napędowe.

4MATIC – wizja optymalnej trakcji, napędzana nowymi
wyzwaniami, wiedzie inżynierów Mercedes-Benz na targi
samochodowe IAA. To na nich w roku 1985 prezentują oni
4MATIC ‒ innowacyjny system trakcji z najnowszymi układami mikroelektronicznymi i hydraulicznymi. Zaledwie
dwa lata później rozpoczyna się jego produkcja seryjna
w Klasie E. Od tamtego czasu 4MATIC święci triumfy
w niemal wszystkich typoszeregach i w każdym terenie.
Aktualnie oferujemy 75 modeli z napędem 4MATIC,
dokładnie dostosowanym do każdej klasy ‒ od komfortowej
i ekonomicznej charakterystyki w klasie aut kompaktowych po ekstremalnie sportową regulację w wyczynowych
modelach Mercedes-AMG. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i zagwarantowania intensywnych wrażeń podczas jazdy.
Jak widać, stawiamy sobie wielkie cele. Jednak na dłuższą
metę cóż może być piękniejszego od jazdy Mercedesem?
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Nasza kolejna wielka innowacja
nosi Twój charakter.
Na www.mercedes.me chcemy Państwa zachwycić, zainspirować oraz zaskoczyć
nowymi usługami, produktami i wrażeniami. Zapraszamy Państwa także do naszych specjalnych salonów „Mercedes Experience Store” w takich metropoliach,
jak Berlin, Hamburg, Monachium, Paryż czy Tokio.

Obraz z Mercedesem: motyw na tej podwójnej stronie prezentuje Limuzynę nowej Klasy C;
zużycie paliwa średnio: 5,9–3,9 [8,4–3,6] l/100 km, emisja CO2 średnio: 136–99 [195–94] g/km.
Wartości w nawiasach kwadratowych dotyczą pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

Mercedes me
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Mercedes me. Witaj w swoim
świecie Mercedes-Benz.
Na nowe pytania marka Mercedes-Benz daje nową odpowiedź: Mercedes me. Oto dostęp do fascynującego, spersonalizowanego świata Mercedes-Benz ‒ z innowacyjnymi, zindywidualizowanymi
usługami mobilnościowymi, łącznościowymi, serwisowymi i finansowymi oraz walorami naszej marki.
Nowy, prosty, nowoczesny: www.mercedes.me.
Już teraz udostępniamy Państwu nowy portal – na smartfonie, tablecie lub komputerze osobistym.
Tu mogą Państwo wraz z nami kształtować świat przyszłości.

Mercedes connect me to sieciowe połączenie między
samochodem a kierowcą. I jeszcze więcej: samochód
staje się częścią osobistego życia. Stąd większy komfort
i przyjemna świadomość ciągłej łączności ze światem zewnętrznym, również w trakcie jazdy. Mercedes connect me
obejmuje Usługi Podstawowe, które automatycznie wspomagają użytkownika w razie awarii bądź wypadku, oraz Usługi
Remote Online – opcjonalnie umożliwiające dokonywanie
ustawień pojazdu za pomocą smartfona.

Mercedes me

1
3

Mercedes finance me oferuje Państwu różnorodne drogi
do wybranego samochodu, na przykład kredyt czy leasing.
Daimler Financial Services pomoże Państwu w wyborze
właściwego rozwiązania oraz podpowie, jakie ubezpieczenie
jest najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Nasze
produkty leasingowe dają nie tylko możliwość jeżdżenia zawsze najnowszymi modelami samochodów. Zapewniają
także maksymalną elastyczność, ponieważ nie płacą Państwo
za nabycie pojazdu, a jedynie za jego użytkowanie, korzy-

stając na niskich ratach miesięcznych. Dzięki oferowanym
przez nas produktom, sfinansują Państwo wybrane przez
siebie auto w sposób odpowiedni do swoich planów finansowych. Wybierając wysokość pierwszej wpłaty oraz czas
trwania umowy, można współdecydować o wysokości rat
miesięcznych. Nasze ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają niezawodną ochronę Państwa budżetu i pojazdu.
W razie wystąpienia szkody samochód zostanie napra
wiony przez fachowców, według wytycznych producenta.

Mercedes move me udostępnia inteligentne rozwiązanie
mobilnościowe moovel: ta aplikacja łączy propozycje różnych oferentów, ułatwiając znajdowanie optymalnej drogi
z punktu A do punktu B. car2go jest pionierem i światowym
leaderem w dziedzinie tzw. car-sharingu (współużytkowania
samochodów), natomiast car2go black to system car-sharingowy oparty na aplikacji smartfonowej, oferujący możliwość
przejazdów komfortową Klasą B Mercedes-Benz. Aplikacja
Park2gether na smartfona ułatwia wyszukiwanie parkingu.

Mercedes assist me bardzo upraszcza serwisowanie samochodu. Umożliwia wygodne wyszukanie przez Internet
dealera Mercedes-Benz w okolicy oraz uzgodnienie terminu
przeglądu technicznego. Elektroniczny Raport Serwisowy
poinformuje Państwa zawsze o aktualnym stanie świadczeń
serwisowych. Nasze umowy serwisowe zapewniają bezstresowe podróżowanie. Oferują długoterminowe bezpieczeństwo planowania oraz przejrzystość planowych prac
serwisowych1. Najbliższy dealer Mercedes-Benz chętnie
sporządzi indywidualną ofertę dla Państwa. Jeśli pomimo

wszystko, na skutek awarii technicznej, wypadku, niewielkiej stłuczki bądź aktu wandalizmu, będzie potrzebna pomoc
na miejscu, można liczyć na szybkie wsparcie Mobilo
Mercedes-Benz2. W ponad 40 krajach Europy, przez okres
maksymalnie 30 lat zapewnimy Państwu dostęp do świadczeń na miejscu zdarzenia, takich jak pojazd zastępczy,
odholowanie samochodu czy nocleg w hotelu. Zawsze,
gdy potrzebują Państwo pomocy, czekamy na Państwa
telefon pod bezpłatnym w całej Europie numerem
00 800 1 777 77773.

Mercedes inspire me przybliża Państwu walory marki
oraz oferuje możliwość inspirującego dialogu. Chcemy dzielić się z Państwem naszymi pomysłami i dowiadywać się,
co Państwa porusza ‒ aby móc oferować zawsze najlepsze
rozwiązania. W tym celu na przykład budujemy społeczność, a ponadto przygotowujemy oferty i atrakcje, które
wykraczają poza klasyczne zagadnienia związane z samochodami – między innymi eventy, podróże i wydarzenia lifestyle’owe.

Informacje o dokładnych warunkach zawierają Ogólne Warunki Handlowe. 2 Po upływie okresu obowiązywania (dwa lata od daty pierwszej rejestracji pojazdu) można przedłużać Mobilo wraz z każdym kolejnym przeglądem serwisowym w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz.
Alternatywnie: +48 22 354 40 01, bezpośrednio poprzez Mercedes-Benz Contact. Połączenie może być płatne.
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Czym byłby sport motorowy bez marki Mercedes-Benz?
Pierwszy pojazd, który wygrał wyścig samochodowy, był napędzany silnikiem Daimlera. Pierwszy
Mercedes był autem wyścigowym. Słynne Srebrne Strzały przeszły do legendy. Zaangażowanie marki
Mercedes-Benz w sport ma długą tradycję. Do dzisiaj sport ma wpływ na naszą markę i na każdy
pojazd z gwiazdą. Stuttgarckie muzeum Mercedes-Benz przybliży Państwu tę wyjątkową historię tak,
jak gdyby zdarzyła się wczoraj.

m

Więcej informacji
W muzeum Mercedes-Benz można doświadczyć tego,
co od ponad 125 lat porusza świat, wybierając się w podróż
poprzez dzieje motoryzacji. Zobaczą tu Państwo ponad
1500 eksponatów wystawionych na powierzchni 16 500 metrów kwadratowych, a wśród nich takie unikaty, jak naj
starszy zachowany Mercedes z 1902 roku czy legendarne auta
ze skrzydlatymi drzwiami. Zapraszamy do ośrodka innowacji:
www.mercedes-benz-classic.com/museum.

Mercedes me

Czym byłaby marka Mercedes-Benz
bez sportu motorowego?
3 czerwca 1934 roku podczas międzynarodowego wyścigu w górach Eifel, na torze Nürburgring
narodziła się legenda Srebrnych Strzał. Zespół fabryczny Srebrnych Strzał, MERCEDES AMG
PETRONAS, kontynuował tę tradycję w sezonie Formuły 1 2014. Ukoronowaniem jego sukcesów jest
najbardziej imponujące podwójne zwycięstwo tego sezonu: wygrane w klasyfikacji konstruktorów
i kierowców. Nasz zespół odnosi zwycięstwa nie tylko na torze. Każdy pokonany metr toru wyścigowego napędza dalszy rozwój technologii hybrydowej przeznaczonej do produkcji seryjnej.

m

Więcej informacji
Ciesz się fascynującą Formułą 1 w multimediach.
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, sezon 2015.
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Silnik wysokoprężny i silniki benzynowe.
Wysoka kultura jazdy nie jest możliwa bez wydajnej technologii. Dlatego silniki wysokoprężne i benzynowe Mercedes-Benz są lekkie i dozują paliwo z najwyższą precyzją.
W ten sposób łączą poczucie odpowiedzialności i gotowość do najwyższych osiągów, nie zmniejszając radości z jazdy – w każdym dostępnym wariancie napędu.

6-cylindrowy silnik widlasty. S 350 d osiąga moc 190 kW
(258 KM) i maksymalny moment obrotowy 620 Nm, a jego
minimalne zużycie paliwa wynosi jedynie 5,5 l na 100 km.
Jego emisja CO2 utrzymuje się na poziomie 159–146 g/km.
Silnik benzynowy S 400 4MATIC, osiągając moc 245 kW
(333 KM) oraz maksymalny moment obrotowy 480 Nm, zużywa minimalnie 8,4 l na 100 km.

8-cylindrowy silnik widlasty. Kultura pracy, przyjemność jazdy i odpowiedzialność – te wartości realizuje silnik
benzynowy o mocy 335 kW (455 KM). Dzięki podwój
nemu doładowaniu i chłodzeniu powietrza dolotowego, napęd modelu S 500 udostępnia ogromne rezerwy mocy
i od 0 do 100 km/h przyspiesza w jedynie 4,8 sekundy.
Typowy odgłos tego silnika – niezrównanie dźwięczny
i elegancki – koresponduje z niezwykle niskim zużyciem
paliwa.

12-cylindrowy silnik widlasty. Szczytowa w palecie
silników jednostka V12 bi-turbo łączy spontaniczny rozwój
siły napędowej i odpowiedzialność ekologiczną: spełnia
normę emisji spalin Euro 6 i jest wyposażona w funkcję
ECO Start-Stop. Silnik V12 jest więc oszczędny w zu
życiu, natomiast w pełni rozwija swoje atuty: już poniżej
2000 obr/min osiąga moment obrotowy 830 Nm. Moc
390 kW (530 KM) przyspiesza ten model od 0 do 100 km/h
w jedynie 4,6 sekundy.
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6-cylindrowy silnik wysokoprężny łączy wysoką moc z niskim zużyciem paliwa.
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8-cylindrowy silnik benzynowy wyróżnia się mocą, kulturą pracy i wydajnością.
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12-cylindrowy silnik benzynowy – najwyższa siła napędowa i wydajność.
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S 300 h i S 400 h.
Te nadzwyczaj wydajne i ekologiczne napędy hybrydowe łączą silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym. Współpracą obu silników steruje inteligentny układ
energoelektroniczny. Podczas hamowania silnik elektryczny staje się prądnicą wytwarzającą prąd dla akumulatora litowo-jonowego.

Odpowiedzialność, komfort i dynamika jednocześnie – takie
są wymogi stawiane napędom w klasie aut luksusowych.
W modelu S 300 h marka Mercedes-Benz połączyła 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 2,2 l i mocy
150 kW + 20 kW (204 KM + 27 KM) z wydajnym modułem
hybrydowym. W cyklu mieszanym na dystansie 100 km
jego zużycie paliwa wynosi już od 4,2 l. Osiągnięcie tych wartości jest możliwe m.in. dzięki zastosowaniu rozwiązań

zwiększających wydajność, takich jak inteligentne lekkie
konstrukcje, opony o małym oporze toczenia czy współczynnik cW wynoszący 0,23.

pojemności. Napęd ten osiąga moc 225 kW + 20 kW
(306 KM + 27 KM) i w kombinacji z modułem hybrydowym
zużywa już od 5,8 l paliwa na 100 km.

W modelu S 400 h, oprócz udoskonalonego 6-cylindrowego
silnika benzynowego, zamontowano również moduł hybrydowy, który jest kompaktowy, lekki i osiąga wysoki moment
obrotowy. Zasila go akumulator litowo-jonowy o wysokiej

Modele S 350 h i S 400 h spełniają oczywiście wartości
graniczne normy emisji spalin Euro 6. Oba silniki spełniają
ponadto surowe kryteria klasy wydajności A, przy czym
napędowi S 300 h przyznano nawet klasę A+.

1 Zoptymalizowany pod względem sprawności 4-cylindrowy silnik wyso
koprężny o pojemności skokowej 2,2 l (S 300 h) lub 6-cylindrowy silnik

4

benzynowy o pojemności 3,5 l (S 400 h).
2 Kompaktowy moduł hybrydowy znajduje się pomiędzy silnikiem spalinowym
a automatyczną skrzynią biegów.
3 Wydajny akumulator litowo-jonowy odznacza się wysoką gęstością energii

3
5
2

6
7

przy kompaktowych gabarytach i niewielkiej masie.
4 Układ energoelektroniczny koordynuje inteligentną i wydajną współpracę
silnika spalinowego i napędu elektrycznego.
5 Automatyczna skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS zapewnia nieodczuwalne
przechodzenie pomiędzy źródłami napędu oraz przyspieszenie bez przerw
w przepływie momentu napędowego.
6 Rekuperacyjny układ hamulcowy: podczas hamowania silnik elektryczny
staje się prądnicą zasilającą akumulator litowo-jonowy.
7 Opony lekkobieżne o zoptymalizowanym oporze toczenia zapewniają
komfortową i jednocześnie oszczędną jazdę.

1

8

8 Wskaźnik napędu hybrydowego stale informuje o przepływie energii i stanie
naładowania akumulatora w układzie napędowym.
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S 500 e.
Zużywając jedynie 2,8 l paliwa i emitując 65 g CO2 na kilometr, nasza luksusowa limuzyna z technologią PLUG-IN HYBRID tworzy nowe wzorce. Napęd elektryczny
o mocy 80 kW z akumulatorem ładowanym z zewnątrz umożliwia komfortową jazdę z czysto elektrycznym napędem na dystansie do 33 kilometrów.

Konstruując model S 500 e, marka Mercedes-Benz stworzyła
system napędu o jeszcze efektywniejszym zestawieniu
w porównaniu z dotychczasowymi modułami hybrydowymi.
To zasługa zastosowania dużo wydajniejszego wysokonapięciowego akumulatora litowo-jonowego, który ładuje się
zarówno energią odzyskaną, jak i z zewnętrznego źródła
zasilania. Pojemność 8,7 kWh umożliwia mu zasilanie silnika
elektrycznego o mocy 80 kW na dystansie ponad 30 km,
do prędkości maksymalnej 140 km/h. Dzięki temu 3,0-litrowy silnik V6 z turbodoładowaniem, osiągający moment
obrotowy 480 Nm, może na niektórych odcinkach dróg
zostać w pełni zastąpiony przez silnik elektryczny. Prze
widujący system zarządzania energią sprzyja przy tym perfekcyjnemu wykorzystaniu zalet obu silników.

Pedał gazu optymalizuje strategię oszczędnościową ‒ inteligentny haptyczny pedał gazu, stawiając lekki opór, łagodnie
sygnalizuje kierowcy moment uruchomienia silnika spalinowego. Ten punkt nacisku umożliwia lepsze dozowanie mocy
napędu. To właśnie z takiego inteligentnego połączenia silnika elektrycznego i silnika spalinowego wynika ekstremalnie
niskie zużycie paliwa na poziomie jedynie 2,8 l/100 km.

Korzysta na tym nie tylko użytkownik auta – również śro
dowisko może się cieszyć z tej innowacji. Emisja CO2 naszej
luksusowej limuzyny o wysokim momencie obrotowym i mocy systemowej 325 kW wynosi jedynie 65 g CO2.
Klasa S Mercedes-Benz emituje w ten sposób mniej
dwutlenku węgla niż najmniejsze auta.

53

54

Skrzynie biegów.
Zoptymalizowana pod względem sprawności i zużycia paliwa automatyczna skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS oraz innowacyjna skrzynia biegów 9G-TRONIC wyróżniają
się wysoką wydajnością, niemal niezauważalnymi zmianami biegów, dynamicznym reagowaniem oraz obniżonym poziomem hałasu.

7G-TRONIC PLUS. 7-stopniowa automatyczna skrzynia
biegów łączy wysoki komfort podróżowania, przyjemność
jazdy i wydajność. Siedem biegów do jazdy w przód zapewnia większy zakres przełożeń przy mniejszych skokach
prędkości obrotowych pomiędzy poszczególnymi stop
niami. To daje szybkie i paliwooszczędne zmiany biegów
z przyjemnie łagodnymi przejściami. Skrzynia 7G-TRONIC
PLUS potrafi pomijać poszczególne stopnie, co umożliwia
także wielostopniową redukcję biegów, a w rezultacie
dynamiczne, szybkie przyspieszenia podczas jazdy. Wybierając programy jazdy „Economy”, „Sport” i „Manual”, można
ustawić charakterystykę przełączania biegów od oszczędnej
po dynamiczną. W trybie manualnym sportowo nastawieni
kierowcy mogą zmieniać biegi za pomocą manetek DIRECT
SELECT umieszczonych przy kierownicy – podobnie jak
w sporcie motorowym.

7G-TRONIC PLUS SPEEDSHIFT AMG (standard dla modelu Mercedes-AMG S 65) i 7-stopniowa sportowa
skrzynia biegów MCT SPEEDSHIFT AMG (standard dla
modelu Mercedes-AMG S 63 4MATIC). Ta skrzynia biegów na bazie skrzyni 7G-TRONIC PLUS, z siedmioma biegami i trzema programami jazdy, umożliwia jazdę zarówno
ekstremalnie sportową, jak i paliwooszczędną. Automatyczna funkcja międzygazu intensyfikuje emocje towarzyszące
jeździe i zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

DIRECT SELECT. System przełączania biegów DIRECT
SELECT obejmuje dźwignię selekcyjną DIRECT SELECT
na kolumnie kierownicy, za pomocą której można
zmieniać ustawienia skrzyni biegów pomiędzy P, R, N i D.
Dodatkowo możliwe jest manualne przełączanie biegów
manetkami DIRECT SELECT.

9G-TRONIC (standard dla modelu Mercedes-Maybach S 500).
9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów wyróżnia się
szybką i precyzyjniej dostrojoną zmianą biegów, a przez
to zapewnia najwyższą jakość przełączania. Wysoka cał
kowita sprawność przekładni umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa i emisji średnio o 6,5% w stosunku do skrzyni
7G-TRONIC PLUS. To znaczący wkład w ekologiczną jazdę,
która nie zmniejsza jednak przyjemności prowadzenia
samochodu.

Dźwignia selekcyjna DIRECT SELECT przy kierownicy. Za pomocą dodatkowych
manetek kierowca może przełączać biegi ręcznie.

Napęd i układ jezdny
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Układ jezdny.
Klasa S jest standardowo wyposażona w zmodernizowany układ jezdny AIRMATIC najnowszej generacji. Alternatywnie dostępny jest innowacyjny układ jezdny
MAGIC BODY CONTROL – przełomowe rozwiązanie technologiczne, świętujące swą premierę w Klasie S.

AIRMATIC (standard). Zależnie od sportowych bądź komfortowych preferencji kierowcy, zawieszenie pneumatyczne
AIRMATIC z bezstopniową regulacją amortyzacji dostosowuje siłę amortyzacji przy każdym kole do aktualnej sytuacji
i stanu drogi. Zintegrowany z tym systemem układ regulacji poziomu nadwozia na obu osiach zapewnia niemal stały
prześwit podwozia i dzięki temu większą stabilność i komfort, również gdy pojazd jest obciążony.

Bezstopniowe zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC z regulacją poziomu
nadwozia na obu osiach zapewnia nadzwyczajną dynamikę i najwyższy komfort.

Asystent bocznego wiatru (standard). W obliczu silnych
podmuchów bocznego wiatru powstaje niebezpieczeństwo
nagłej utraty toru jazdy przez samochód. Asystent bocznego wiatru rozpoznaje takie sytuacje i wspomaga kierowcę
w utrzymaniu toru jazdy. Układy sensoryczne systemu
ESP® automatycznie przyhamowują koła w celu skorygowania kursu. Przyhamowane zostają koła po stronie wystawionej na działanie wiatru. Powstający w wyniku tego obrót
wokół osi pionowej przeciwdziała naporowi wiatru. Utrata
toru jazdy przez samochód jest znacznie mniejsza. W ten
sposób asystent bocznego wiatru zwiększa poczucie
bezpieczeństwa kierowcy i, szczególnie w obliczu nagle
pojawiających się podmuchów wiatru, przeciwdziała
nieodpowiednim reakcjom.

MAGIC BODY CONTROL (opcja, standard dla modeli S 600
i Mercedes-Maybach S 600). Ten zorientowany na dynamikę
jazdy układ jezdny gwarantuje wyjątkowy komfort ‒ dostosowuje się do nierówności nawierzchni jeszcze zanim samochód na nie najedzie. Umożliwia to połączenie aktywnego
zawieszenia układu jezdnego z systemem ROAD SURFACE
SCAN, który za pomocą kamery stereoskopowej precyzyjnie rejestruje właściwości jezdni przed samochodem.
Na podstawie tych informacji, w ciągu ułamków sekundy
system oblicza odpowiednią strategię amortyzacji dla poszczególnych kół, aby już z góry dostosować swą pracę
do zbliżających się nierówności.

Napęd i układ jezdny
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Integralny system bezpieczeństwa.
Naszym motorem jest wizja bezwypadkowej jazdy. Integralny system bezpieczeństwa przybliża nas do jej realizacji. To rozwiązanie całościowe, które otwiera drogę
do nowych technologicznych synergii, jak na przykład „Mercedes-Benz Intelligent Drive”, umożliwiając połączenie komfortu i bezpieczeństwa.

Będąc spadkobiercą wynalazcy samochodu, czujemy się
szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Dlatego, jako pierwszy producent samochodów,
opracowaliśmy integralny system bezpieczeństwa, który
mechanizmy w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego
płynnie łączy w kompleksowy system ochrony. Ten całościowy koncept, zawierający rozwiązania ochronne na każdą
sytuację, podzieliliśmy na cztery fazy. Obejmuje on systemy zapewniające bezpieczną jazdę, które pomagają unikać
niebezpieczeństw, wspomagając kierowcę i wcześnie
go ostrzegając. Nasz całościowo zmodernizowany system
PRE-SAFE® zaczyna działać w obliczu niebezpieczeństwa,
aktywując prewencyjne mechanizmy chroniące pasażerów.
Jeżeli pomimo tych wszystkich działań zapobiegawczych
dojdzie do kolizji, inne technologie zapewniają odpowiednią
ochronę. Uwzględniliśmy również czas bezpośrednio
po wypadku oraz opracowaliśmy rozwiązania, które mogą
zapobiec jeszcze gorszym zdarzeniom i ułatwiają szybką
pomoc.
Na kolejnych stronach przedstawiono wybór technologii,
obejmujących fazy „bezpiecznej jazdy”, „w obliczu niebezpieczeństwa”, „podczas wypadku” i „po wypadku”.

Bezpieczna jazda: pakiet wspomagania bezpieczeństwa
jazdy Plus (opcja, standard dla modeli Mercedes-AMG S 63,
Mercedes-AMG S 65, S 600 i Mercedes-Maybach S 600).
Pakiet ten obejmuje wiele systemów bezpieczeństwa i wspomagania, jak np. DISTRONIC PLUS z asystentem układu
kierowniczego i pilotem Stop&Go, hamulec PRE-SAFE®, asystenta układu hamulcowego BAS PLUS z asystentem
skrzyżowań, aktywnego asystenta martwego punktu, aktywnego asystenta utrzymania pasa ruchu i PRE-SAFE®
PLUS. Te rozwiązania techniczne, oferowane w ramach

Mercedes-Benz Intelligent Drive, odciążają kierowcę,
zmniejszają ryzyko wypadku oraz zwiększają ochronę pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. DISTRONIC
PLUS z asystentem układu kierowniczego i pilotem Stop&Go
pomaga kierowcy w utrzymaniu bezpiecznego odstępu
od poprzedzającego pojazdu oraz w utrzymywaniu samochodu w osi wyznaczonego pasa ruchu. W ten sposób
zapewnia wysoki komfort przede wszystkim na długich
dystansach i podczas jazdy spowolnionej korkiem drogo
wym. Asystent układu hamulcowego BAS PLUS z asystentem

DISTRONIC PLUS z asystentem układu kierowniczego i pilotem Stop&Go zmniejsza obciążenie kierowcy zarówno w ruchu płynnym, jak i podczas jazdy w korku.

Bezpieczeństwo

Bezpieczna jazda: asystent jazdy nocnej Plus (opcja).
Tylko 20 procent ruchu drogowego przypada na godziny
nocne, ale w tym czasie zdarza się 40 procent wszystkich
wypadków śmiertelnych. Asystent jazdy nocnej Plus umoż
liwia kierowcy wcześniejsze rozpoznawanie osób i zwierząt
w ciemności poprzez ich wyraźne uwidocznienie na wielofunkcyjnym wyświetlaczu zintegrowanej tablicy wskaźników.
Unikalne na świecie jest tu połączenie dwóch kamer podczerwieni, zapewniających bardzo wysoką rozdzielczość

obrazu i sygnaturę termiczną. Funkcja Spotlight może
czterokrotnie punktowo oświetlić zagrożonych pieszych
na całej szerokości drogi, aby kierowca zauważył ich
jeszcze wcześniej, a także aby im samym zasygnalizować
niebezpieczeństwo. Obraz noktowizyjny włącza się stan
dardowo automatycznie tylko wtedy, gdy system rozpozna
niebezpieczną sytuację.

Aktywny asystent martwego punktu monitoruje źle widoczny dla kierowcy

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu może skorygować tor jazdy

Asystent jazdy nocnej Plus wizualnie wyróżnia rozpoznane osoby, pomagając

obszar po obu stronach samochodu.

samochodu w przypadku niezmierzonej zmiany pasa.

kierowcy szybciej reagować na niebezpieczeństwa w ciemności.

skrzyżowań oraz hamulec PRE-SAFE® mogą szczególnie
w ruchu miejskim zmniejszyć ryzyko kolizji na skrzyżo
waniach, wypadków najazdowych czy kolizji z udziałem
pieszych. Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
i aktywny asystent martwego punktu wspierają kierowcę
w przypadku niezamierzonego zjazdu z pasa ruchu bądź
w niebezpieczeństwie kolizji z innymi pojazdami podczas
zamierzonej zmiany pasa ruchu. Jednostronną ingerencją w układ hamulcowy potrafią one skierować samochód
z powrotem na właściwy pas lub zapobiec wypadkowi.

59

60

W obliczu niebezpieczeństwa: prewencyjny system
ochrony pasażerów PRE-SAFE® (standard). Prewencyjny
system ochrony pasażerów potrafi wcześnie rozpoznawać
krytyczne sytuacje jezdne oraz zapobiegawczo uruchamiać
systemy bezpieczeństwa. W tym celu system PRE-SAFE®
stale analizuje również dane przesyłane np. przez systemy
ESP® i BAS, co pozwala mu reagować na przykład na silną
nad- i podsterowność czy gwałtowne hamowanie. Po rozpoznaniu krytycznej sytuacji system może w przeciągu ułamków sekundy nawrotnie napiąć pasy bezpieczeństwa przy
fotelach przednich i automatycznie zamknąć szyby boczne, aby podczas ewentualnego zderzenia zapewnić pełną
ochronę podróżującym.

Prewencyjny system ochrony pasażerów PRE-SAFE® pomaga zminimalizować
następstwa wypadku.

W obliczu niebezpieczeństwa: PRE-SAFE® PLUS (element
opcjonalnego pakietu wspomagania bezpieczeństwa jazdy
Plus). Jeśli podczas postoju auta pojawi się niebezpieczeństwo zderzenia tylnego, to rozszerzenie systemu PRE-SAFE®
może uruchomić dodatkowe mechanizmy prewencyjne chroniące pasażerów. Należy do nich funkcja ostrzegania
kierowców kolejnych pojazdów poprzez włączenie tylnych
świateł awaryjnych migających z dużą częstotliwością oraz
zablokowanie kół stojącego samochodu, jeśli system rozpozna, że kierowca chce utrzymać samochód w miejscu.
W obliczu niebezpieczeństwa: BAS PLUS z asystentem
skrzyżowań (element opcjonalnego pakietu wspomagania
bezpieczeństwa jazdy Plus). Przewidujący asystent układu
hamulcowego BAS PLUS oblicza ciśnienie hamowania konieczne do uniknięcia kolizji lub zmniejszenia siły zderzenia
i wytwarza takie ciśnienie w przypadku zbyt słabego hamowania przez kierowcę – aż do zatrzymania. BAS PLUS potrafi również ingerować wspomagająco w niebezpiecznych
sytuacjach z pojazdami przecinającymi tor jazdy. System
ten rozpoznaje ponadto znajdujących się przed pojazdem
pieszych, w razie potrzeby wzmacniając siłę hamowania
kierowcy.

W obliczu niebezpieczeństwa: hamulec PRE-SAFE®
z funkcją rozpoznawania pieszych (element opcjonalnego
pakietu wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus). Hamulec PRE-SAFE® wspomaga kierowcę w reagowaniu na ruch
wzdłużny (poprzedzające pojazdy i nieruchome przeszkody)
w obliczu niebezpieczeństwa wypadku najazdowego, jeśli
kierowca nie podejmuje żadnych działań zmniejszających
zagrożenie. Jego celem jest zasygnalizowanie nieuważnemu
kierowcy niebezpieczeństwa najechania na inny pojazd.
Informacje o otoczeniu hamulec PRE-SAFE® uzyskuje za pomocą zamontowanych w samochodzie czujników radarowych bliskiego i dalekiego zasięgu. W połączeniu z kamerą
stereoskopową potrafi on ponadto rozpoznawać pieszych.
Dzięki temu przy prędkości do 50 km/h można też uniknąć
kolizji z osobami.

Bezpieczeństwo

Podczas wypadku: PRE-SAFE® Impuls (standard). Podczas
zderzenia czołowego kierowca i pasażer zostają poddani
bardzo wysokim obciążeniom. We wczesnej fazie takiego
zderzenia PRE-SAFE® Impuls napina pasy bezpieczeństwa przy fotelach przednich, co powoduje przyciągnięcie
do foteli osób na nich siedzących, w kierunku odwrotnym
do kierunku zderzenia. W momencie, kiedy obciążenie jest
największe, ten dodatkowy dystans zostaje wykorzystany
do kontrolowanego rozproszenia energii poprzez zmniejszenie napięcia pasów. Przyspieszenie wstępne i ograniczenie
siły naprężenia umożliwiają czasowe „odłączenie” pasażerów
od przebiegu zderzenia. W ten sposób PRE-SAFE® Impuls
może zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń.

Podczas wypadku: poduszki powietrzne (standard). Klasa S
jest standardowo wyposażona łącznie w osiem poduszek
powietrznych. Kierowca i pasażer obok korzystają z poduszek
powietrznych czołowych, bocznych i nadokiennych. Z tyłu
zintegrowano ponadto poduszki powietrzne boczne, nadokienne i opcjonalne poduszki w pasach bezpieczeństwa
przy siedzeniach zewnętrznych.

siła działająca na pasażera zostaje rozłożona na większą
powierzchnię, co zmniejsza obciążenie klatki piersiowej.

Podczas wypadku: poduszka powietrzna w pasie bezpieczeństwa (opcja). Poduszki powietrzne zintegrowane
w pasach bezpieczeństwa zewnętrznych siedzeń tylnych
w razie zderzenia łagodzą obciążenie klatki piersiowej. Jeśli
dojdzie do zdefiniowanego wypadku, pas z poduszką
powietrzną poszerza się niemal trzykrotnie, dzięki czemu

Po wypadku: telefon alarmowy Mercedes-Benz1. System
ten może automatycznie wysłać wezwanie pomocy poprzez
włączony i połączony z samochodem telefon, gdy tylko
system wspomagania bezpieczeństwa rozpozna wypadek.
Jednocześnie do centrali alarmowej Mercedes-Benz wysłane zostają dane pozycyjne GPS oraz inne informacje
o pojeździe. Zaraz po tym zostaje nawiązane połączenie
głosowe – niemal we wszystkich krajach rozmowę można
prowadzić w języku narodowym. To ułatwia szybkie podejmowanie działań ratunkowych, wydobywczych lub odholowanie samochodu do najbliższego serwisu Mercedes-Benz.

PRE-SAFE® Impuls: we wczesnej fazie zderzenia czołowego pas bezpieczeństwa

Podczas wypadku pasażerów samochodu chroni łącznie osiem standardowych

Mechanizmy działające po wypadku. Aby zmniejszyć
szkody powypadkowe i wspomóc ratowanie pasażerów,
Mercedes-Benz opracował kolejne mechanizmy. Obejmują
one np. funkcje automatycznego wyłączania zapłonu, aktywacji świateł awaryjnych i włączenia awaryjnego oświetlenia
wnętrza. Zamek centralny otwiera się automatycznie,
a szczeliny między drzwiami a błotnikiem ułatwiają otwieranie drzwi po zderzeniu czołowym. Ponadto w Internecie,
na stronie www.mercedes-benz.pl/informacje-dla-sluzb-ratowniczych, Mercedes-Benz udostępnia do pobrania
instrukcję postępowania dla służb ratowniczych. Jak Państwo
widzą, dokładnie przemyśleliśmy sprawę bezpieczeństwa
w każdej sytuacji.

pociąga siedzącego z przodu pasażera auta w kierunku przeciwnym do zderzenia.

poduszek powietrznych.

1

 sługa ta jest dostępna przez cały okres użytkowania samochodu. Informacje
U
o aktualnej dostępności w poszczególnych krajach na stronie internetowej
www.mercedes-benz.com/connect_ecall
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Systemy wspomagania.
Klasa S nie tylko oddziałuje na otoczenie – ale także je rejestruje: radar bliskiego i dalekiego zasięgu, kamera stereoskopowa, kamera podczerwieni i czujniki ultradźwiękowe,
połączone w sieć, zapewniają pełną orientację, aby czynić jazdę jeszcze bezpieczniejszą i bardziej relaksującą.

Kamera stereoskopowa (element opcjonalnego pakietu
wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus). Rejestruje przestrzennie poruszające się prostopadle do samochodu
obiekty i pieszych oraz oblicza ich tor ruchu. Te informacje
zostają przeanalizowane wg inteligentnych algorytmów,
co umożliwia rozpoznanie i uporządkowanie przestrzenne
rozmieszczonych na większym obszarze pojazdów jadących z naprzeciwka, poprzedzających, poruszających się
prostopadle, jak i pieszych, czy różnych znaków i oznaczeń drogowych.

Sytuacja przed pojazdem jest cały czas rejestrowana i analizowana za pomocą
kamery stereoskopowej.
1

Asystent rozpoznawania znaków drogowych jest dostosowany do specyfiki danego kraju.

Kamera 360° (opcja, standard dla modelu
Mercedes-Maybach S 600). System ten, składający się
z czterech połączonych kamer, umożliwia parkowanie
i manewrowanie z zachowaniem realistycznej widoczności
dookoła pojazdu. Na wyświetlaczu systemu COMAND
Online możliwe jest przedstawienie widoku samochodu
i jego otoczenia z ptasiej perspektywy. Kierowca
widzi także przeszkody znajdujące się poniżej linii okien.
Pakiet parkowania (opcja, standard dla modeli S 600,
Mercedes-AMG S 65 i Mercedes-Maybach S 600). Aktywny
asystent parkowania z systemem PARKTRONIC i kamerą
cofania ułatwia zarówno wyszukiwanie miejsc parkingowych,
jak i zaparkowanie i wyparkowanie na miejscu parkingowym położonym równolegle lub prostopadle do jezdni. Na życzenie system zaparkuje automatycznie, wyręczając
kierowcę w kierowaniu i hamowaniu. Po włączeniu przez
kierowcę biegu wstecznego i potwierdzeniu propozycji
parkowania, aktywny asystent parkowania samodzielnie
wykonuje parkowanie z prędkością do 10 km/h. Kierowca obsługuje w tym czasie jedynie pedał gazu i hamulca,
a proces parkowania wymaga maksymalnie siedmiu
manewrów.

Asystent rozpoznawania znaków drogowych1 (element
systemu COMAND Online). Ten system wspomagania
rozpoznaje ograniczenia prędkości, zakazy wyprzedzania
i znaki je znoszące oraz pokazuje je informacyjnie na zintegrowanej tablicy wskaźników i w widoku mapy na wyświetlaczu COMAND. Wjazd pod prąd na odpowiednio oznaczoną
drogę jest sygnalizowany wizualnie i dźwiękowo komunikatem ostrzegawczym na zintegrowanej tablicy wskaźników
(funkcja ostrzegania o jeździe pod prąd).
Inteligentny system oświetlenia ILS LED (opcja,
standard dla modeli S 600, Mercedes-AMG S 65
i Mercedes-Maybach S 600). Aby zapewnić maksymalnie
dobrą widoczność na szosie i autostradzie, podczas zjazdu
z drogi i na zakręcie, światła mijania inteligentnego systemu
oświetlenia ILS LED automatycznie dostosowują się
do warunków pogodowych, świetlnych i drogowych. Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus stale zapewnia
dalekosiężne oświetlenie jezdni, nie oślepiając kierowców
pojazdów jadących z naprzeciwka lub poprzedzających.
Światła drogowe przyciemniają się automatycznie również
przed mocno odblaskowymi znakami. W ten sposób inteligentny system oświetlenia ILS LED wnosi znaczący wkład
w bezpieczeństwo jazdy.

Komfort

Pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza (opcja). W zimne dni pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza szybko
zapewnia przyjemne ciepło. Można podgrzać nie tylko fotele,
ale również podłokietniki na konsoli środkowej, w drzwiach
oraz – w połączeniu z elektryczną regulacją siedzeń tylnych –
dodatkowo także środkowy podłokietnik z tyłu. Kierowca,
pasażer obok i pasażerowie podróżujący na zewnętrznych
siedzeniach tylnych mogą przyciskami wybierać spośród
trzech stopni ogrzewania. COMAND Online umożliwia wybór
powierzchni, które mają być podgrzewane. Dodatkowa
atrakcja: podgrzewana kierownica.

Panel dotykowy (opcja, standard od S 500 i w Klasie S
Mercedes-Maybach). Dłonie kierowcy ucieszą się nie tylko
na kontakt z kierownicą: panel dotykowy umożliwia sterowanie funkcjami telematycznymi jednym lub dwoma palcami.
Litery, cyfry i znaki specjalne można przy tym wprowadzać swoim naturalnym charakterem pisma. Za powierzchnią panelu umieszczono także trzy dotykowe przyciski,
służące do szybkiej i bezpośredniej obsługi ważnych funkcji. Panel dotykowy zapewnia więc dodatkową możliwość
podawania poleceń, oprócz sterownika COMAND i systemu
LINGUATRONIC.

Wyświetlacz Head-up (opcja, standard dla modeli S 600,
Mercedes-AMG S 65 i Mercedes-Maybach S 600). Teraz
przed oczami mają Państwo nie tylko swój cel podróży, ale
też wszystko, co jest istotne w drodze do celu: wyświetlacz Head-up pokazuje w polu widzenia kierowcy np. aktualną prędkość, ograniczenia prędkości i informacje
nawigacyjne. Specjalny czujnik światła zapewnia optymalną widoczność wskazań w każdych warunkach świetlnych.
Wysokość obrazu można przy tym ustawiać indywidualnie,
podobnie jak treść informacji, które aktywuje się i dezak
tywuje według upodobania.

Pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza umożliwia pasażerom auta wybór

Panel dotykowy umożliwia wygodne sterowanie funkcjami telematycznymi

Wyświetlacz Head-up wizualizuje istotne informacje bezpośrednio w polu

spośród trzech stopni ogrzewania.

jednym lub dwoma palcami.

widzenia.
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Systemy multimedialne.
W drodze do pracy czy podczas pracy? W Klasie S już uwzględniono indywidualne preferencje medialne.

COMAND Online (standard). Nawigacja, telefon, audio,
wideo, Internet – system obsługi urządzeń dodatkowych i nawigacji COMAND Online daje kierowcy kontrolę na tymi
i jeszcze wieloma innymi funkcjami. Wskazania widoczne
są w wysokiej rozdzielczości i w kolorze na wyświetlaczu
o przekątnej 31,2 cm. Obsługa jest łatwa i intuicyjna. Szybka
nawigacja z twardym dyskiem, realistycznie wizualizująca
mapy topograficzne, spokojnie prowadzi do celu. Połączenie
z odpowiednim telefonem komórkowym umożliwia na postoju nawigowanie w Internecie, a podczas jazdy swobodne
korzystanie z takich aplikacji Mercedes-Benz, jak wyszu
kiwanie punktów specjalnych, serwisy pogodowe czy radio
internetowe. Zintegrowana funkcja hotspot WLAN umożliwia również podłączenie notebooka lub tabletu. Rozrywkę
na życzenie gwarantują odtwarzacz DVD, radio, pamięć
10 GB na pliki audio i wideo oraz interfejsy do podłączania
urządzeń zewnętrznych. Natomiast system wzmacniający
głos we wnętrzu – dostępny wraz z systemami nagłaśniającymi surround Burmester® – umożliwia optymalną ko
munikację pomiędzy pasażerami auta siedzącymi z przodu
i z tyłu.

i telematyką jeszcze prostszą i bardziej komfortową.
Wystarczy zbliżyć swojego smartfona do miejsca ozna
czonego logo NFC na głównej jednostce obsługowej.
Live Traffic Information (element COMAND Online).
Ta usługa umożliwia odbiór w czasie rzeczywistym
aktualnych i precyzyjnych informacji o ruchu drogowym,
zapewniając udoskonaloną, dynamiczną nawigację oraz
dokładniejsze obliczanie czasów przybycia do celu. Przesył
danych odbywa się za pomocą modułu komunikacyjnego,
1

Opcjonalna słuchawka z ekranem dotykowym to zarówno telefon, jak i pilot
Bezpłatna przez trzy lata, dostępna w 12 krajach.

SPLITVIEW (opcja). Na wyświetlaczu systemu COMAND
Online o przekątnej 31,2 cm pasażer siedzący z przodu
może oglądać filmy w doskonałej jakości obrazu, podczas
gdy kierowca spogląda na przykład na wskazówki nawi
gacyjne. To podwójne wykorzystanie umożliwia funkcja
SPLITVIEW, która w zależności od miejsca siedzącego
pokazuje na wyświetlaczu jednocześnie różne treści. Wysokiej jakości słuchawki radiowe pieszczą uszy pasażera
pierwszorzędnym dźwiękiem, nie przeszkadzając kierowcy.
Pilot zdalnego sterowania zapewnia pasażerowi komfor
towy dostęp do wybranego źródła rozrywki – filmów DVD,
radia, Internetu lub telewizji (w połączeniu z tunerem TV).
Złącze Aux-in umożliwia ponadto dostęp do treści zgromadzonych na odtwarzaczach MP3, konsolach do gier czy
iPodach®.
System nagłaśniający surround Burmester® High-End 3D
(opcja, standard dla modelu Mercedes-AMG S 65). 24 wysokowydajne głośniki, 24 kanały wzmacniacza, łączna moc
systemowa 1540 W i technologie opracowane specjalnie
do samochodu gwarantują nieosiągalną dotąd akustyczną

Near Field Communication NFC (standard). Ten system
czyni wymianę danych pomiędzy telefonem komórkowym
1

który w połączeniu ze zintegrowaną, obsługującą roaming
danych kartą SIM łączy się z Internetem.

do obsługi siedzeń w ramach opcjonalnego pakietu komfortowych siedzeń z tyłu.

Komfort

ustawiają się w optymalnej pozycji, a po włączeniu nastrojowego oświetlenia wnętrza Ambiente rozbłyskują jedną
z siedmiu dowolnie wybranych barw.

przyjemność. Kombinacja elementów analogowych i cyfrowych umożliwia uzyskanie niezwykle wyrazistego, przestrzennego i fascynującego dźwięku. W połączeniu z systemami
nagłaśniającymi surround Burmester® system wzmacniający
głos we wnętrzu umożliwia optymalną komunikację pomiędzy pasażerami auta siedzącymi z przodu i z tyłu. Oprócz
atrakcji akustycznych system nagłaśniający surround
Burmester® High-End 3D wyróżnia się również efektami
wizualnymi: dwa głośniki wysokotonowe zintegrowane
w trójkątach lusterek drzwi przednich po włączeniu systemu

System nagłaśniający surround Burmester® (opcja,
standard dla modeli S 600 i Mercedes-Maybach S 600).
13 wysokowydajnych głośników oraz elementy elektroniczne i akustyczne precyzyjnie dostosowane do wnętrza
zapewniają pierwszorzędne, przyjemne brzmienie systemu Burmester®. Funkcja dźwięku surround bądź optymali-

System nagłaśniający surround Burmester® High-End 3D zapewnia wyjątkowe,

System nagłaśniający surround Burmester® zachwyca pierwszorzędnym,

przestrzenne wrażenia słuchowe.

przyjemnym dźwiękiem na każdym miejscu.

zacji brzmienia dla przednich lub tylnych miejsc jeszcze
intensyfikują wrażenia słuchowe.
System multimedialny Individual Entertainment z tyłu
(opcja). Filmy na DVD, Internet, gry wideo, muzyka –
system Individual Entertainment oferuje pasażerom podróżującym z tyłu spersonalizowany program rozrywkowy.
Dwa monitory o przekątnej 25,4 cm i słuchawki radiowe
gwarantują doskonałą jakość obrazu i dźwięku.

Elementy systemu multimedialnego z tyłu: monitory 25,4 cm.
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Siedzenia.
Siedzenie w Klasie S jest nie tylko komfortowe, ale może również polepszać kondycję. Oprócz indywidualnej wentylacji siedzeń oraz ponad 60 możliwości ustawień –
od siedziska po kolumnę kierownicy – oferujemy także funkcję masażu i specjalną poduszkę relaksacyjną z tyłu.

Funkcja masażu ENERGIZING (opcja, element pakietu komfortowych siedzeń dla kierowcy i pasażera obok, standard
dla modeli S 600, Mercedes-AMG S 65 i Mercedes-Maybach
S 600). Funkcja ta obejmuje sześć programów, m.in. dwa
programy masażu „Hot Relaxing”, które na życzenie relaksują, stymulują bądź mobilizują – dostępne zarówno dla foteli
przednich, jak i tylnych. Intensywność masażu można ustawić
na „silną” lub „słabą”. Szybkość i sposób działania zmieniają się w zależności od programu. Czas trwania masażu wynosi od 12 do 15 minut.
Wentylowane i podgrzewane fotele przednie i tylne
(opcja, standard dla modeli S 600, Mercedes-AMG S 65
i Mercedes-Maybach S 600). Aktywna wentylacja w gorące
dni szybko schładza powierzchnię foteli do przyjemnej
temperatury. Dołączane ogrzewanie zapewnia w zimne
dni na życzenie błogie ciepło. Wentylację i ogrzewanie
foteli można regulować 3-stopniowo, niezależnie od siebie.

Pakiet pamięci ustawień (opcja, standard dla modeli
z silnikami V8 i V12 oraz dla Klasy S Mercedes-Maybach).
Przy częstych zmianach osób podróżujących na fotelach
przednich, pakiet pamięci ustawień gwarantuje nadzwyczajny
komfort obsługi. Naciśnięciem przycisku można zachować
w pamięci, a następnie wywołać maksymalnie trzy ustawienia
regulowanych elektrycznie foteli przednich, kolumny kierownicy i lusterek zewnętrznych.

Pakiet Chauffeur (opcja, standard dla modeli S 600,
Mercedes-AMG S 65 i Klasy S Mercedes-Maybach). Fotel
obok kierowcy można przesunąć elektrycznie o dodat
kowe 77 mm do przodu. Dzięki temu pasażer siedzący
za nim będzie podróżował jeszcze bardziej zrelaksowany. Znacznie powiększona przestrzeń na nogi umożliwia
zajęcie jeszcze wygodniejszej pozycji spoczynkowej.
Wygodę zwiększa także wysuwany elektrycznie podnóżek.

Wyposażenie tyłu First Class (opcja). Długa biznesowa
konsola środkowa zamienia tył auta w mobilne biuro
z dwoma pojedynczymi fotelami. Komfort podróżowania
i pracy zwiększają umieszczone przy każdym z foteli
dwa złącza USB, 12-woltowe gniazdka i uchwyty na kubki
z regulacją temperatury, a także opcjonalne elementy
wyposażenia, np. składane stoliki.
Fotel Executive (opcja, standard po stronie kierowcy
i pasażera dla Klasy S Mercedes-Maybach). Pasażerowie
siedzący z tyłu mogą na fotelu Executive w pełni delektować się także długimi podróżami. Fotel ten można za naciśnięciem przycisku rozłożyć do wygodnej pozycji leżącej.
Połączenie podparcia łydek i podnóżka tworzy komfortową
powierzchnię do leżenia.

Maksymalny komfort siedzenia na zewnętrznych miejscach tylnych.

Komfort

Oświetlenie i klimatyzacja.
Perfekcjonista kształtuje nawet atmosferę. Pakiet AIR-BALANCE jonizuje powietrze, oczyszcza je i na życzenie aromatyzuje jednym z czterech nastrojowych zapachów.
Nie tylko w połączeniu z nastrojowym oświetleniem wnętrza Ambiente powstaje w ten sposób w Klasie S, zależnie od preferencji, relaksacyjna bądź stymulująca atmosfera.

Nastrojowe oświetlenie Ambiente (standard, opcja dla
modeli BlueTEC i HYBRID). Miłe, dyskretne światło oświetlenia Ambiente tworzy wyjątkową atmosferę w całym wnętrzu. To nastrojowe oświetlenie posiada do wyboru siedem
barw i pięć stopni jasności.
Pakiet AIR-BALANCE (opcja, standard dla modeli S 600,
Mercedes-AMG S 65 i Mercedes-Maybach S 600). Wnętrze
samochodu wyposażonego w pakiet AIR-BALANCE można
indywidualnie aromatyzować. W zależności od osobistych
preferencji dostępne są cztery szlachetne zapachy. Jakość
powietrza polepsza się poprzez jonizację tlenu i filtrowanie
powietrza doprowadzanego z zewnątrz.
Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC (standard).
Dwie strefy klimatyzacji i trzy ustawienia nawiewu powietrza umożliwiają uzyskanie we wnętrzu auta przyjemnego,
zindywidualizowanego klimatu. Kierowca i pasażer obok
mogą regulować temperaturę i wentylację niezależnie od siebie. Temperaturę przy podłodze z przodu można regulować
oddzielnie, pięciostopniowo. Filtr drobnego pyłu z aktywnym
węglem zatrzymuje pył, sadzę i pyłki roślin oraz redukuje
zapachy i szkodliwe substancje w powietrzu.
Nastrojowe oświetlenie wnętrza Ambiente tworzy wybrany nastrój świetlny.
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S 600.
Najwyższy wyczyn – wyraziste oblicze i imponujące osiągi: Mercedes S 600 z silnikiem V12.

Dotąd nieczęsto moc była tak swobodnie przenoszona
na koła: w modelu S 600 osiągający 390 kW (530 KM) silnik
V12 oferuje rozwój siły napędowej, który każdą chwilę przekształca w moment obrotowy. Jednak nie tylko moc S 600
pozostawia niezatarte wrażenie – również jego wizerunek.
Ekskluzywne elementy stylistyczne, takie jak osłona chłodnicy V12 z podwójną listwą i dwie widoczne nakładki w styli
zacji V12 na końcówkach rur wydechowych, uszlachetniają
wygląd auta. We wnętrzu podwyższoną moc sygnalizują
ekran startowy V12 oraz plakietki V12 na siedzeniach i dy-

Ekskluzywny wystrój wnętrza.

wanikach. Odpowiednio do szlachetnego wystroju wnętrza,
S 600 jest standardowo wyposażony w kilka ekskluzywnych
systemów wspomagania: jego wyposażenie obejmuje
system MAGIC BODY CONTROL, pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus oraz inteligentny system oświetlenia
ILS LED. Przyjemne poczucie bezpieczeństwa daje na życzenie kamera 360°, dostępna w połączeniu z pakietem parkowania. Wyświetlacz Head-up dostarcza kierowcy istotnych
informacji o prędkości i (w zależności od wyposażenia)
ograniczeniach prędkości oraz wskazówek nawigacyjnych,

wyświetlając je bezpośrednio w jego polu widzenia. Pakiet
AIR-BALANCE roztacza dyskretny, spersonalizowany
zapach, a poprzez jonizację powietrza nadzwyczaj orzeźwia.
Wnętrze uszlachetnia pakiet Exclusive. Swym designem
model S 600 przyciąga wzrok tych, którzy są w stanie za nim
nadążyć.

Osłona chłodnicy V12 z podwójną listwą i chromowanymi nakładkami.

Warianty modeli
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Warianty modeli

S 600 Guard.
W nim nic Państwu nie grozi: nowy pojazd z ochroną specjalną spełnia wszystkie wymogi najwyższej klasy ochrony VR9.
→ www.mercedes-benz.pl/guard

Jednym z naszych najważniejszych celów jest zapewnienie
Państwu bezpiecznego dojazdu do celu podróży. Mercedes
S 600 Guard jest rezultatem zasady, której trzymamy się
konsekwentnie do dzisiaj: zintegrowanej ochrony fabrycznej.
Od osiemdziesięciu lat ściśle współpracujemy z instytu
cjami cieszącymi się międzynarodowym uznaniem, aby coraz
lepiej wyposażać modele Mercedes-Benz Guard – dla zapewnienia pasażerom najlepszej możliwej ochrony.

Już w fazie konstrukcji szkieletu nadwozia integruje się
komponenty ochronne ze stali specjalnej w przestrzeniach
zamkniętych karoserii oraz pełne opancerzenie podwozia.
Specjalne komponenty aramidowe i polietylenowe wzmacniają dodatkowo ochronę przeciwodłamkową. W miejscach szczególnie wrażliwych, na przykład na spoinach czy
łączeniach materiałów, całościową ochronę balistyczną
zapewniają inteligentne systemy zakładkowe.

Każdy model Guard powstaje najpierw jako model cyfrowy,
już w fazie projektowania samochodu seryjnego. Następnie, jako prototyp, poddawany jest rozbudowanym testom
na najwyższą obciążalność nadwozia i układu jezdnego,
kuloodporność oraz funkcjonowanie wszystkich systemów
bezpieczeństwa w razie wypadku. Wszystko to odbywa
się na długo przed wyprodukowaniem pierwszych pojazdów dla klientów. Te powstają w ramach osobnego
procesu produkcyjnego w naszych centrach kompetencyjnych Mercedes-Benz Guard. Rezultatem tych syste
matycznych procesów jest „zintegrowany system ochrony”
Mercedes-Benz Guard.

Dopracowany, mocny system ochrony umożliwił nowemu
Mercedesowi S 600 Guard natychmiastowe spełnienie
wszystkich wymogów w zakresie ochrony osób stawianych
przez właściwe urzędy niemieckie. Jako pierwszy samochód otrzymał on certyfikat najwyższej klasy VR9 w zakresie ochrony balistycznej.
Pomimo kompleksowych mechanizmów ochronnych,
Mercedesa S 600 Guard trudno z zewnątrz odróżnić
od jego odpowiednika seryjnego. Dzięki temu, że samochód ten niełatwo rozpoznać jako opancerzoną limu
zynę, ma on kolejną istotną cechę pojazdów z ochroną

specjalną: jego niezauważalność gwarantuje najwyższą
dyskrecję.
Pomysłowo zintegrowane opancerzenie pozwala na utrzymanie atmosfery najwyższego luksusu Limuzyny Klasy S
także w wersji Guard. S 600 Guard, podobnie jak szczytowy model Klasy S, zapewnia więc wzorcową przestrzeń
nad głową i swobodę ruchów z tyłu, a dzięki utrzymaniu
komfortowych wymiarów wejść stanowi w swym segmencie klasę samą w sobie. Ponadto nowy model S 600 Guard,
jako jedyny w swym segmencie, jest dostępny w wersji
czteromiejscowej oraz w pełnowymiarowej wersji pięciomiejscowej, a pojemność bagażnika 350 l oraz wysoka
ładowność zapewniają mu nieograniczoną użyteczność
w codziennej eksploatacji.
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Mercedes-AMG

Nadwozie Mercedesa-AMG S 63.
Mercedes-AMG S 63 wyróżnia się siłą, wytrzymałością i szybkością – i to już od pierwszego spojrzenia. Ekspresyjność AMG jeszcze intensyfikuje ekskluzywność Klasy S.

Mercedesa-AMG S 63 napędza silnik V8 bi-turbo o mocy
430 kW (585 KM), osiągający 900 Nm. Jest rozpoznawalny
po napisie „V8 BITURBO” na błotniku. Jego moc kontroluje
7-stopniowa sportowa skrzynia biegów MCT SPEEDSHIFT
AMG z programem jazdy Controlled Efficiency i funkcją
ECO Start-Stop. Sportowy układ jezdny AMG dla wersji
długiej, na bazie zawieszenia pneumatycznego AIRMATIC,

gwarantuje maksymalny komfort nawet podczas dynamicznej jazdy.
Tę atletyczną limuzynę wyróżniają wizualnie charakterystyczne dla AMG spojlery z przodu i z tyłu oraz spojlery
boczne, wszystkie z nakładkami pokrytymi srebrnym
chromowaniem. Czarne nakładki na spojlerze przednim

Opcjonalne 20-calowe kute obręcze kół AMG z osłoną śrub wzmacniają ekskluzywny wizerunek modelu Mercedes-AMG S 63.

zapewniają optymalną aerodynamikę. Sportowe kute
obręcze kół AMG, wysokowydajny układ hamulcowy
z lakierowanymi na szaro zaciskami hamulcowymi i napisem „AMG” oraz sportowy układ wydechowy AMG
z dwiema chromowanymi podwójnymi końcówkami rur
wydechowych elegancko wieńczą wizerunek auta.

Standardowa 19-calowa kuta obręcz koła AMG.
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Technika w Mercedesie-AMG S 63.
Mercedes-AMG oznacza bodziec do ciągłego pokonywania samego siebie. Taki jest model Mercedes-AMG S 63: mniej emisji, mniejsze zużycie paliwa, jeszcze większa
moc 430 kW (585 KM) i maksymalny moment obrotowy 900 Nm.

Konsekwentne zastosowanie lekkich konstrukcji umożliwiło zmniejszenie masy Mercedesa-AMG S 63 o ok.
100 kilogramów w porównaniu z poprzednikiem. Osiągnięto je poprzez użycie włókna węglowego i innowacyjnych materiałów, akumulatora litowo-jonowego oraz kutych
obręczy kół AMG o zoptymalizowanej masie. Rezultat:
obniżenie zużycia paliwa i emisji oraz jeszcze dynamiczniejsza charakter ystyka jazdy. Rozdział momentu napę
dowego w stosunku 1/3 do 2/3 na osie przednią i tylną
zapewnia typową dla AMG wysoką dynamikę i gwaran
tuje najwyższą radość z jazdy. Polepsza przyjazność samochodu w prowadzeniu na mokrej jezdni, a gdy jest sucho,
doskonale przenosi ogromny moment napędowy modelu
Mercedes-AMG na koła. 7-stopniowa sportowa skrzynia
biegów MCT SPEEDSHIFT AMG z mokrym sprzęgłem rozruchowym zwiększa osiągi i jest przystosowana do mak
symalnie sportowej jazdy, bez strat w zakresie komfortu.

Zastosowanie lekkich konstrukcji i inteligentne rozwiązania szczegółowe czynią Mercedesa-AMG S 63 jeszcze bardziej sportowym i oszczędnym od poprzednika.

Mercedes-AMG
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Mercedes-AMG

Wnętrze Mercedesa-AMG S 63.
Opracowanie wystroju wnętrza dla Klasy S zajęło dwa i pół roku. Celem było bowiem połączenie oczekiwań kierowców o najwyższych aspiracjach i najambitniejszych
projektantów.

Wnętrze modelu Mercedes-AMG S 63 koresponduje z jego
sportowym wizerunkiem zewnętrznym. Charakterystyczne
dla AMG siedzenia są przystosowane do bardziej dynamicznej jazdy i wyposażone w mocniejsze podparcia boczne.
Metalowe plakietki AMG na fotelach przednich i siedzeniach

tylnych świadczą o ich pochodzeniu. Siedzenia o najwyższej
jakości pokryto standardowo skórą nappa z kontrastowymi
ozdobnymi szwami. Opcjonalny pakiet Exclusive wzmacnia
atletyczny wizerunek perforowaną skórą nappa Exclusive
z dynamicznie poprowadzonym wzorem rombowym. Spor-

Pojedyncze fotele pokryte skórą nappa Exclusive z wzorem rombowym umożliwiają delektowanie się jazdą w komfortowym i przestronnym wnętrzu.

towe pedały, sportowa kierownica AMG, dywaniki AMG,
listwy progowe AMG i zegar analogowy w stylizacji IWC
stanowią sportowe zwieńczenie wyposażenia.

Wytłoczone godło AMG na konsoli środkowej.
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Mercedes-AMG S 65.
Mercedes-AMG S 65 – osiągi w najekskluzywniejszej postaci.

W tym języku designu, aby zachwycić, wystarczają trzy
litery: AMG. Stylizacja AMG obejmuje charakterystyczny
spojler przedni z nakładkami pokrytymi błyszczącym
chromowaniem, spojler tylny z błyszczącą chromowaną
nakładką i spojlery boczne z błyszczącymi chromowanymi nakładkami. Bardziej od tych elementów wyposażenia
błyszczą jedynie oczy, które im się przyglądają.

Wnętrze przywita Państwa ekskluzywną atmosferą, najwykwintniejszą skórą i szlachetnie wykonanymi elementami
ozdobnymi. Sportowe fotele AMG z charakterystycznym dla
AMG wzorem rombowym zapewniają optymalne podparcie
boczne. Sportową kierownicę AMG wykończono skórą nappa
(wraz z osłoną poduszki powietrznej) i wyposażono w aluminiowe manetki zmiany biegów w kolorze srebrnym.

Sportowa atmosfera we wnętrzu wyposażonym w fotele sportowe AMG i kierownicę sportową AMG.

Mercedesa-AMG S 65 napędza silnik V12 bi-turbo AMG,
łączący wysoką moc z wielką kulturą pracy. Jego
463 kW (630 KM) dają maksymalny moment obrotowy
1000 Nm. Silniejsze od napędu V12 AMG będzie
prawdopodobnie jedynie Państwa pragnienie, aby jeździć
tym modelem.

Standardowa 20-calowa, wieloramienna kuta obręcz AMG i opcjonalny
wysokowydajny układ hamulcowy AMG z ceramicznymi tarczami zespolonymi.

Mercedes-AMG
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AMG Performance Studio.
Sportowość, która pieści wzrok: AMG Performance Studio ubiera Klasę S jeszcze bardziej sportowo – od układu hamulcowego z węglowo-ceramicznymi hamulcami
po podświetlane listwy progowe AMG.

AMG Performance Studio oferuje wiele możliwości wyposażenia, które uczynią modele Mercedes-AMG S 63
i Mercedes-AMG S 65 jeszcze bardziej ekskluzywnymi.
Oferta dla Klasy S obejmuje przykładowo wysokowy
dajny układ hamulcowy AMG z ceramicznymi tarczami
zespolonymi, zapewniający nie tylko najkrótsze drogi
hamowania i najwyższą stabilność, ale również osiągi charakterystyczne dla sportów motorowych. Wizualną atrakcją
są specjalnie lakierowane zaciski hamulcowe. Imponujące
kute obręcze kół AMG z ogumieniem 255/40 R 20 z przodu i 285/35 R 20 z tyłu sygnalizują skoncentrowaną energię
i pozostawiają trwałe wrażenie – zarówno w wersji z podwójnymi ramionami, lakierowane w szarości tytanu i polerowane, jak i w wersji 10-ramiennej, lakierowane w matowej
czerni lub w szarości tytanu i polerowane. Odpowiednim
dodatkiem są kunsztownie wykute osłony śrub. Pakiet
wyposażenia nadwozia AMG Carbon uszlachetnia modele
Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 65 wysokiej
jakości elementami ozdobnymi z włókna węglowego –

nakładkami na spojlerach przednim i tylnym, spojlerach
bocznych oraz obudowach lusterek zewnętrznych. Kolejną
opcją umożliwiającą jeszcze silniejsze podkreślenie spor
towego charakteru auta jest pakiet AMG Night, zawierający
elementy stylizacyjne w błyszczącej czerni – od poprzecznej podpory w osłonie chłodnicy AMG, poprzez obudowy
lusterek zewnętrznych i nakładki na spojlerach bocznych
AMG, po nakładkę na spojlerze tylnym. Ekscytujące zwieńczenie tworzą dwie chromowane na czarno podwójne
nakładki na końcówkach rur wydechowych. Ten dynamiczny
design ma swą kontynuację we wnętrzu – w postaci elementów ozdobnych z włókna węglowego/lakieru fortepianowego w kolorze czarnym i kierownicy AMG Performance.
Specjalna oferta AMG Performance Studio zawiera ponadto
podświetlane listwy progowe z napisem „AMG” i ekskluzywne dywaniki AMG.

wybierze pakiet kierowcy AMG, obejmujący szkolenie
dla kierowców w ośrodku AMG Driving Academy, przeprowadzane przez profesjonalnych instruktorów.

A kto chciałby rozpędzić swojego Mercedesa-AMG S 63
lub Mercedesa-AMG S 65 do maksymalnie 300 km/h, ten
Wysokowydajny ceramiczny hamulec zespolony AMG ze specjalnie lakierowanym
zaciskiem i napisem „AMG Carbon Ceramic”.

Mercedes-AMG

Wyposażenie z AMG Performance Studio | wybór.

Elementy ozdobne AMG z włókna węglowego/lakieru fortepianowego w kolorze

Pakiet kierowcy AMG z prędkością maksymalną 300 km/h.

Osłona silnika AMG z włókna węglowego.

Zacisk hamulcowy AMG, lakierowany na czerwono.

Lusterko zewnętrzne w pakiecie wyposażenia nadwozia AMG Carbon.

czarnym.

Listwy progowe z napisem „AMG”, podświetlane na biało.
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Mercedes-Maybach.
Nadwozie. Niezależność i swoboda to najlepsza wizytówka.

Kunszt dyplomacji obejmuje eleganckie wykorzystywanie
własnych zalet i umiejętności. W bezprzykładny sposób
udaje się to Klasie S Mercedes-Maybach, jako „esencji
luksusu”.
Już jej osłona chłodnicy z trzema wyrazistymi podwójnymi
listwami i pionowymi chromowanymi nakładkami jest
deklaracją ekskluzywnego designu. Nowo zaprojektowane
drzwi tylne oraz stałe trójkątne okna wyraźnie sygnalizują

luksusową przestronność wnętrza, możliwą dzięki zwiększeniu rozstawu osi o 200 mm. Chromowane nakładki
na słupkach B, bocznych trójkątnych oknach i spojlerze
tylnym są konsekwentnym dopełnieniem szlachetnego
wizerunku tej luksusowej limuzyny. Podobnie jak dwie standardowe podwójne nakładki na rurach wydechowych oraz
dostępne na życzenie kute obręcze kół.

W nowej Klasie S Mercedes-Maybach nie ma żadnych
ograniczeń z góry. Świadczy o tym między innymi dostępny
standardowo panoramiczny dach odsuwany z opcjo
nalnym systemem MAGIC SKY CONTROL. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby w ciągu kilku sekund zmienił się
z ciemnego na przezroczysty lub odwrotnie. Gdy dach jest
przeźroczysty, dzięki jego dużej powierzchni szklanej,
pasażerowie cieszą się nadzwyczaj jasną i przyjazną atmo
sferą we wnętrzu auta.

Klasa S Mercedes-Maybach
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Klasa S Mercedes-Maybach

Mercedes-Maybach.
Wnętrze. Prowadź interesy, siedząc wygodnie.

Wnętrze nowej Klasy S Mercedes-Maybach roztacza
atmosferę, dzięki której można się tu czuć naprawdę
dobrze.
Klasa S Mercedes-Maybach jest o 207 mm dłuższa
od Klasy S w wersji długiej. Oznacza to jeszcze więcej
przestrzeni szczególnie w tylnej części wnętrza. Fotele
Executive po lewej i po prawej stronie można ustawić w pozycji leżącej, maksymalnie 43,5° ‒ wystarczy nacisnąć

przycisk. Komfort zwiększy dodatkowo wysuwane podparcie
nóg. Wyjątkowe odczucie przestronności zwiększają do
datkowo rozszerzone oświetlenie wnętrza Ambiente, trzecie
okno za słupkiem C i panoramiczny dach odsuwany. Wra
żenie otwartej przestrzeni zapewni w Mercedesie-Maybach
opcjonalny system MAGIC SKY CONTROL: za naciśnięciem
przycisku, w ciągu kilku sekund dwuczęściowy panoramiczny dach odsuwany zmienia się z ciemnego w przezroczysty lub odwrotnie. Obie części dachu mogą się zabarwiać

Najwyższa kultura luksusowego podróżowania – wnętrze Klasy S Mercedes-Maybach.

niezależnie od siebie. Dwa wysokiej jakości składane
stoliki przekształcą biznesową konsolę dodatkowego wypo
sażenia tyłu First Class w biurko. Standardowy pakiet
elementów ozdobnych Exclusive elegancko ozdobi wnętrze
szlachetnym drewnem ‒ od siedzeń tylnych, poprzez
tylne powierzchnie oparć foteli przednich, po osłony tylnych
dysz nawiewowych.

Ekskluzywność aż po najmniejsze detale – logo Maybach i elegancki zegar
analogowy IWC.
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Wyposażenie

Linia AMG.
Elementy stylistyczne, które jeszcze bardziej wzmocnią sportowość i ekskluzywność Twojego samochodu.

Linia AMG obejmuje atletyczną stylizację AMG oraz dynamiczne obręcze kół ze stopu metali lekkich w dwóch
różnych wzorach. Sportowe akcenty we wnętrzu tworzą
dywaniki AMG z napisem „AMG”, elementy ozdobne
z drewna topolowego w kolorze czarnym połyskującym
i sportowe pedały AMG.

Nadwozie
Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, lakierowane w kolorze szarość tytanu i nabłyszczane, z ogumieniem 245/45 R 19
z przodu i 275/40 R 19 z tyłu
Wieloramienne obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich lakierowane
w kolorze szarość tytanu i nabłyszczane, z ogumieniem 245/40 R 20 z przodu
i 275/35 R 20 z tyłu (opcja)
Stylizacja AMG obejmująca spojlery przedni, tylny i boczne z nakładkami
lakierowanymi w kolorze nadwozia
Chromowane skrzydełko na spojlerze tylnym (w pojazdach z silnikami
wysokoprężnymi)
Perforowane tarcze hamulcowe oraz zaciski z napisem „Mercedes-Benz”
Dwie widoczne nakładki na końcówkach rur wydechowych (w pojazdach
z silnikami benzynowymi)
Wnętrze
Dywaniki welurowe AMG z napisem „AMG”
Pedały sportowe AMG ze szczotkowanej stali szlachetnej z gumowymi
wypustkami
3-ramienna sportowa kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą nappa
Elementy ozdobne z drewna topolowego w kolorze czarnym połyskującym
Na zdjęciu dostępna opcjonalnie sportowa kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą i drewnem.
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Linia AMG Plus.
Najwyższy poziom sportowości.

Dopełniając zakres wyposażenia linii AMG, linia AMG Plus
zapewnia autu jeszcze dynamiczniejszy wizerunek. Starannie
dobrane wyposażenie obejmuje wieloramienne obręcze
kół AMG ze stopu metali lekkich lakierowane w kolorze
czarnym błyszczącym i nabłyszczane, fotele sportowe
AMG oraz kierownicę sportową AMG.

Nadwozie
Wieloramienne obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich lakierowane w kolorze
czarnym błyszczącym i nabłyszczane, z ogumieniem 245/40 R 20 z przodu
i 275/35 R 20 z tyłu
Wnętrze
Kierownica sportowa AMG
Fotele sportowe AMG pokryte skórą nappa lub skórą nappa Exclusive (opcja)

Wyposażenie

Pakiet Exclusive.
Stylowo zharmonizowane zestawienie wysokojakościowych elementów wyposażenia zaspokaja najwyższe oczekiwania pod względem komfortu, jakości i designu.

Oprócz charakterystycznego wzoru tapicerki siedzeń
w stylizacji rombowej z kontrastowymi ozdobnymi szwami
i obszyciami, ekskluzywność wnętrza zwiększa również
bogate wyposażenie ze skóry nappa oraz drewniane elementy ozdobne na dużej powierzchni. Przyczyniają się
do niej również inne detale – np. podświetlane listwy progowe z napisem „Mercedes-Benz”, krawędź załadunkowa bagażnika ze stali szlachetnej oraz podsufitka i osłony

przeciwsłoneczne wykończone szlachetną mikrofazą
DINAMICA. Wnętrze samochodu można zindywidualizować
jeszcze bardziej stylowo, wybierając pakiet elementów
ozdobnych Exclusive. Tylne powierzchnie oparć foteli przednich będą wtedy dodatkowo pokryte szlachetnym drewnem, podobnie jak środkowe powierzchnie drzwi i osłony
dysz nawiewowych z tyłu. Dopełnieniem pakietu Exclusive
są na życzenie atrakcyjne elementy ozdobne z drewna mirtu

Element ozdobny z drewna mirtu designo sunburst w kolorze brązowym

Dodatkowe drewniane elementy ozdobne na środkowych powierzchniach drzwi oraz z tyłu foteli przednich uszlachetniają wystrój tylnej części wnętrza.

połyskującym.

designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym oraz
z metalizowanego drewna jesionowego designo.
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Wyposażenie standardowe | wybór.

Reflektory LED High Performance.

2-ramienna kierownica wielofunkcyjna wykończona nappą, z 12 przyciskami.

Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC.

Elektryczna regulacja foteli przednich.

Odtwarzacz DVD.

Standardowy głośnik z technologią Frontbass.

Wyposażenie

Wyposażenie dodatkowe | wybór.

Inteligentny system oświetlenia ILS LED.

Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus.

Pakiet AIR-BALANCE obejmujący jonizację, filtrowanie i aromatyzację powietrza.

Element ozdobny z lakieru fortepianowego designo „flowing lines” w kolorze

Wyświetlacz Head-up.

System nagłaśniający surround Burmester®.

czarnym.
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Tapicerki i elementy ozdobne.
Czarny wystrój wnętrza odznacza się męską elegancją.
Siedzenia są według wyboru pokryte czarną tkaniną,
skórą, skórą nappa lub skórą nappa Exclusive. Podsufitkę
utrzymano w kolorze czarnym, podobnie jak podłokietnik
i górną część deski rozdzielczej ‒ pokryte sztuczną skórą
ARTICO. Boczki drzwi są bogato pokryte ręcznie szytymi
obiciami z dopasowanego materiału. Natomiast zestawienie
z elementami ozdobnymi z drewna eukaliptusowego w ko
lorze ciemnobrązowym połyskującym w pełni efektownie
uwypukla elegancję wystroju wnętrza.

734

Czerń/czerń

731

001 tkanina | 201 skóra
801 skóra nappa | 501 skóra nappa Exclusive1
851 skóra nappa AMG2 | 561

001
729

727

201

H06

H10

H16

801|501|851|561

H21

skóra nappa Exclusive AMG3

Elementy ozdobne
734 drewno eukaliptusowe w kolorze ciemnobrązowym połyskującym
731 drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym4
729 drewno topolowe w kolorze czarnym połyskującym1
727 drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym1, 5
H06 drewno jesionowe designo metalizowane1, 5
H10 włókno węglowe AMG/lakier fortepianowy w kolorze czarnym1, 5
H16 lakier fortepianowy designo „flowing lines” w kolorze czarnym1
H21 lakier fortepianowy designo w kolorze czarnym1, 5
1
3

W
 yposażenie dodatkowe. 2 Tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
Wyposażenie dodatkowe tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
Standard dla Mercedesa-AMG S 65. 4 Wyposażenie dodatkowe. Standard dla modeli S 600
i Mercedes-AMG S 65 oraz Klasy S Mercedes-Maybach. 5 Pakiet elementów ozdobnych
Exclusive w zakresie dostawy (kod 735).

Wyposażenie

Wystrój wnętrza w kolorach beż jedwabisty/brąz espresso
nadaje naszej luksusowej limuzynie szlachetny, salonowy
charakter. Konsolę środkową, drzwi i deskę rozdzielczą pokryto skórą w beżu jedwabistym. Również jasnobeżowa
skóra nappa z poprzecznymi przeszyciami na siedzeniach,
połączona z brązowymi, błyszczącymi elementami ozdobnymi, już od pierwszego spojrzenia zachęca do wejścia. Jasna
podsufitka wizualnie powiększa wnętrze ku górze. Relaksująca jazda nie zna tu więc chyba żadnych ograniczeń.

734

Beż jedwabisty/brąz espresso
205 skóra

731

729

805 skóra nappa | 501

skóra nappa Exclusive1
|
855 skóra nappa AMG 565 skóra nappa Exclusive AMG3
2

Elementy ozdobne
734 drewno eukaliptusowe w kolorze ciemnobrązowym połyskującym

205
727

H10

731 drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym4
729 drewno topolowe w kolorze czarnym połyskującym1
727 drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym1, 5
H10 włókno węglowe AMG/lakier fortepianowy w kolorze czarnym1, 5
H16 lakier fortepianowy designo „flowing lines” w kolorze czarnym1

H16

805|505|855|565

H21

H21 lakier fortepianowy designo w kolorze czarnym1, 5

1
3

 yposażenie dodatkowe. 2 Tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
W
Wyposażenie dodatkowe tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
Standard dla Mercedesa-AMG S 65. 4 Wyposażenie dodatkowe. Standard dla modeli S 600
i Mercedes-AMG S 65 oraz Klasy S Mercedes-Maybach. 5 Pakiet elementów ozdobnych
Exclusive w zakresie dostawy (kod 735).
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Wystrój wnętrza w kolorach szarość kryształu/szarość
muszli odznacza się na pierwszy rzut oka prostą elegancją.
Okalające wnętrze jasne elementy ozdobne z metalizo
wanego drewna jesionowego designo oraz bogaty wzór
na pokrytych skórą nappa siedzeniach tchną luksusem.
Nawet kierownica i konsola środkowa, wykończone jasną
skórą, nie poddają się wpadającemu upałowi – podobnie
jak siedzenia. Dzięki temu nawet w dni urlopowej pogody
Klasa S jest doskonałą limuzyną biznesową.

734

Szarość kryształu/szarość muszli
208 skóra

731

808 skóra nappa | 508

skóra nappa Exclusive1
|
858 skóra nappa AMG 568 skóra nappa Exclusive AMG3
2

729
208

727

H06

H10

H16

808|508|858|568

H21

Elementy ozdobne
734 drewno eukaliptusowe w kolorze ciemnobrązowym połyskującym
731 drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym4
729 drewno topolowe w kolorze czarnym połyskującym1
727 drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym1, 5
H06 drewno jesionowe designo metalizowane1, 5
H10 włókno węglowe AMG/lakier fortepianowy w kolorze czarnym1, 5
H16 lakier fortepianowy designo „flowing lines” w kolorze czarnym1
H21 lakier fortepianowy designo w kolorze czarnym1, 5
Wyposażenie dodatkowe. 2 Tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
Tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63, Mercedes-AMG S 63 4MATIC i Mercedes-AMG S 65.
4 Wyposażenie dodatkowe, tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
Standard dla Mercedesa-AMG S 65 i Klasy S Mercedes-Maybach. 5 Pakiet elementów
ozdobnych Exclusive w zakresie dostawy (kod 735).
1
3

Wyposażenie

Wystrój wnętrza w brązie orzechowym/czerni sprawia wrażenie ekspresyjnego i szlachetnego. Wnętrze zdobi według
wyboru tapicerka ze skóry, skóry nappa lub skóry nappa
Exclusive. Podłokietniki na konsoli środkowej są opcjonalnie
wykończone skórą nappa, elementy ozdobne wykonano
z drewna eukaliptusowego w kolorze ciemnobrązowym połyskującym, a podsufitka jest czarna.

734

Brąz orzechowy/czerń
214 skóra

731

729

814 skóra nappa | 514

skóra nappa Exclusive1
|
864 skóra nappa AMG 584 skóra nappa Exclusive AMG3
2

Elementy ozdobne
734 drewno eukaliptusowe w kolorze ciemnobrązowym połyskującym

214
727

H10

731 drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym4
729 drewno topolowe w kolorze czarnym połyskującym1
727 drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym1, 5
H10 włókno węglowe AMG/lakier fortepianowy w kolorze czarnym1, 5
H16 lakier fortepianowy designo „flowing lines” w kolorze czarnym1

H16

814|514|864|584

H21

H21 lakier fortepianowy designo w kolorze czarnym1, 5

1
3

W
 yposażenie dodatkowe. 2 Tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
Wyposażenie dodatkowe tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
Standard dla Mercedesa-AMG S 65. 4 Wyposażenie dodatkowe. Standard dla modeli S 600
i Mercedes-AMG S 65 oraz Klasy S Mercedes-Maybach. 5 Pakiet elementów ozdobnych
Exclusive w zakresie dostawy (kod 735).
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Wystrój wnętrza w kolorze porcelanowym/czerni jest ucieleśnieniem nowoczesności i ekspresyjności. Podsufitkę
z tkaniny, przestrzeń na nogi i konsolę środkową utrzymano
w kolorze czarnym. Kontrastują z nimi siedzenia pokryte
skórą nappa Exclusive w kolorze porcelanowym z wzorem
rombowym oraz z kontrastowymi ozdobnymi szwami i ob
szyciami. Identyczną skórą pokryto podłokietniki na konsoli
środkowej. Okalające wnętrze elementy ozdobne z drewna mirtu w kolorze brązowym połyskującym organicznie
spajają się z przedstawioną kombinacją.

731

Porcelana/czerń
815 skóra nappa

729

727

515 skóra nappa Exclusive1
865 skóra nappa AMG2 | 585

skóra nappa Exclusive AMG3

Elementy ozdobne
731 drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym4

815
H06

H10

729 drewno topolowe w kolorze czarnym połyskującym1
727 drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym1, 5
H06 drewno jesionowe designo metalizowane1, 5
H10 włókno węglowe AMG/lakier fortepianowy w kolorze czarnym1, 5
H16 lakier fortepianowy designo „flowing lines” w kolorze czarnym1

H16

H21 lakier fortepianowy designo w kolorze czarnym1, 5
1

515|865|585

H21

3

 yposażenie dodatkowe. 2 Tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
W
Wyposażenie dodatkowe tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC.
Standard dla Mercedesa-AMG S 65. 4 Wyposażenie dodatkowe. Standard dla modeli S 600
i Mercedes-AMG S 65 oraz Klasy S Mercedes-Maybach. 5 Pakiet elementów ozdobnych
Exclusive w zakresie dostawy (kod 735).

Wyposażenie

designo.
Tapicerka ze skóry nappa designo Exclusive swą kolorystyką podkreśla najwyższy poziom luksusu Klasy S. Więcej
możliwości wyposażenia designo i informacji znajdą Państwo
w cenniku lub na stronie internetowej
www.mercedes-benz.pl/designo.
Wystrój wnętrza w kolorach błękit oceanu/beż jedwabisty
designo tworzy morskie klimaty. Siedzenia z wzorem rombowym z kontrastowymi ozdobnymi szwami i obszyciami
są pokryte skórą nappa w błękicie oceanu. Konsola środkowa, deska rozdzielcza, drzwi i podsufitka w beżu jedwa
bistym tworzą estetyczny kontrast w zestawieniu z ciemną
skórą. Elementy ozdobne z drewna mirtu designo sunburst
w kolorze brązowym połyskującym przypominają wyglądem
szlachetne instrumenty muzyczne.
731

Błękit oceanu/beż jedwabisty1, 2
502 skóra nappa designo Exclusive
Elementy ozdobne

729

731 drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym
729 drewno topolowe w kolorze czarnym połyskującym3

727

727 drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym3
H10 włókno węglowe AMG/lakier fortepianowy w kolorze czarnym3
H16 lakier fortepianowy designo „flowing lines” w kolorze czarnym3

H10

H21 lakier fortepianowy designo w kolorze czarnym3

H16
1

502

H21

3

Pakiet elementów ozdobnych Exclusive w zakresie dostawy (kod 735). 2 Niedostępny
dla modeli Mercedes-AMG S 63, Mercedes-AMG S 63 4MATIC i Mercedes-AMG S 65.
Wyposażenie dodatkowe.
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Wyjątkowość w dwóch odmianach. Oferujemy do wyboru
dwie kombinacje kolorystyczne: skórę semianilinową
designo Exclusive w beżu jedwabistym/czerwieni satynowej
pearl lub w beżu jedwabistym/szarości tytanu pearl.

1
3

Beż jedwabisty/czerwień satynowa pearl1
975 skóra semianilinowa designo Exclusive1
995 skóra nappa designo Exclusive AMG3
Beż jedwabisty/szarość tytanu pearl1
965 skóra semianilinowa designo Exclusive1
985 skóra nappa designo Exclusive AMG3
Elementy ozdobne
731 drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym
729 drewno topolowe w kolorze czarnym połyskującym
727 drewno mirtu designo sunburst w kolorze brązowym połyskującym2
H10 włókno węglowe AMG/lakier fortepianowy w kolorze czarnym
H16 lakier fortepianowy designo „flowing lines” w kolorze czarnym2
H21 lakier fortepianowy designo w kolorze czarnym2
1

Pakiet Exclusive z elementami ozdobnymi w zakresie dostawy (kod 735). 2 Wyposażenie
dodatkowe. 3 Wyposażenie dodatkowe, tylko dla modeli Mercedes-AMG S 63,
Mercedes-AMG S 63 4MATIC i Mercedes-AMG S 65.

4

Wyposażenie

1 Siedzenia pokryte wykwintną skórą semianilinową designo Exclusive
w beżu jedwabistym/czerwieni satynowej pearl z ekskluzywnym wzo5

2
6

rem rombowym na całej środkowej powierzchni i aplikowaną perforacją
na środkowej powierzchni konsoli środkowej i deski rozdzielczej. Górną
część deski rozdzielczej, krawędzie podokienne, środkową część konsoli
środkowej i podłokietniki drzwiowe pokryto skórą nappa w czerwieni satynowej pearl.
2 S
 iedzenia tylne pokryte wykwintną skórą semianilinową designo Exclusive
w beżu jedwabistym/szarości tytanu pearl z ekskluzywnym wzorem
rombowym na całej środkowej powierzchni siedzenia. W połączeniu z siedzeniami First Class również na konsoli środkowej. Podłokietnik środkowy,
krawędzie podokienne i podłokietniki drzwiowe pokryte skórą nappa w szarości tytanu pearl.
3 Podłokietnik środkowy wykończony skórą semianilinową designo Exclusive
w beżu jedwabistym/czerwieni satynowej pearl z ekskluzywnym wzorem
rombowym.
4 Do wyboru szlachetne elementy ozdobne i kierownica pokryte lakierem
fortepianowym designo w kolorze czarnym.
5 Bogato aplikowane kedry budapeszteńskie, guziki tapicerskie i plakietki
designo.
6 Podłokietnik pokryty skórą nappa designo w beżu jedwabistym/szarości
tytanu pearl.
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Obręcze kół.

Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami,
nabłyszczana, z ogumieniem 245/50 R 18 (kod 01R).

Obręcz ze stopu metali lekkich z 10 ramionami,

Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami,

lakierowana w kolorze srebrny wanad, z ogumieniem
245/50 R 18 (kod R41).

lakierowana w kolorze szarość Himalajów i nabłyszczana,
z ogumieniem 245/45 R 19 z przodu i 275/40 R 19 z tyłu

Wieloramienna obręcz ze stopu metali lekkich lakierowana w kolorze srebrny tul, z ogumieniem 245/40 R 20
z przodu i 275/35 R 20 z tyłu (kod 13R).

(kod R17).

Obręcz ze stopu metali lekkich z 7 ramionami, z ogu

Wieloramienna obręcz ze stopu metali lekkich lakierowana

Obręcz ze stopu metali lekkich z 7 potrójnymi ramionami,

mieniem 245/50 R 18 z przodu i 275/45 R 18 z tyłu
(kod R72).

w kolorze srebrny wanad, z ogumieniem 245/45 R 19
z przodu i 275/40 R 19 z tyłu (kod 11R).

lakierowana w kolorze srebrny wanad, z ogumieniem
245/45 R 19 z przodu i 275/40 R 19 z tyłu (kod 12R).

Obręcz kuta, lakierowana w kolorze srebrny iryd,
z ogumieniem 245/40 R 20 z przodu i 275/35 R 20
z tyłu (tylko dla Mercedesa-Maybach, kod 67R).

Wyposażenie

Obręcze kół Mercedes-AMG.

Kuta obręcz AMG z 10 ramionami, lakier. w kol. szarość
tytanu i polerowana, z ogumieniem 255/45 R 19 z przodu

Obręcz AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi

Wieloramienna obręcz AMG ze stopu metali lekkich

ramionami, lakierowana w kolorze szarość tytanu i nabłyszczana, z ogumieniem 245/45 R 19 z przodu

lakierowana w kolorze szarość tytanu i nabłyszczana,
z ogumieniem 245/40 R 20 z przodu i 275/35 R 20

i 275/40 R 19 z tyłu (standard dla linii AMG, kod 793).

z tyłu (kod 769).

i 285/40 R 19 z tyłu (standard dla modeli Mercedes-AMG
S 63 i Mercedes-AMG S 63 4MATIC, kod 788).

Wieloramienna obręcz AMG ze stopu metali lekkich lakie-

Kuta obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami, lakierowana

Kuta obręcz AMG z 10 ramionami, lakierowana

rowana w kolorze czarnym błyszczącym i nabłyszczana,
z ogumieniem 245/40 R 20 z przodu i 275/35 R 20 z tyłu

w kolorze szarość tytanu i polerowana, z ogumieniem
255/40 R 20 z przodu i 285/35 R 20 z tyłu (tylko dla

w kolorze szarość tytanu i polerowana, z ogumieniem
255/40 R 20 z przodu i 285/35 R 20 z tyłu (tylko

(tylko w połączeniu z linią AMG Plus, kod 789).

modeli Mercedes-AMG, kod 753).

dla modeli Mercedes-AMG, kod 647).

Kuta obręcz AMG z 10 ramionami, lakierowana w kolorze
czarnym matowym, z nabłyszczaną krawędzią, z ogumieniem 255/40 R 20 z przodu i 285/35 R 20 z tyłu (tylko dla
modeli Mercedes-AMG, kod 648).

Wieloramienna kuta obręcz AMG polerowana ceramicznie
na wysoki połysk, z ogumieniem 255/40 R 20 z przodu
i 285/35 R 20 z tyłu (tylko dla Mercedesa-AMG S 65,
kod 696).
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Oryginalne akcesoria.
Mercedes jest czymś więcej niż tylko samochodem – jest towarzyszem podróży, miejscem pracy i wypoczynku. Zgodnie z tą zasadą tworzymy ofertę
Oryginalnych Akcesoriów Mercedes-Benz. → www.mercedes-benz.pl/akcesoria

Uprzyjemnić jazdę – taki jest cel programu Oryginalnych
Akcesoriów Mercedes-Benz dla Klasy S. Do opcjonalnego
pakietu AIR-BALANCE oferujemy cztery zapachy, które
stworzą we wnętrzu samochodu przyjemną atmosferę. Nadzwyczajny wizerunek nada autu wyrazisty tylny spojler
bagażnikowy, a także 19-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich1 z 5 ramionami, z ogumieniem 245/45 R 19

z przodu i 275/40 R 19 z tyłu, lakierowane w kolorze szarość tremolitu metalik i nabłyszczane – ich niezwykły design
przyciąga uwagę nie tylko na postoju. Systemy bagażni
kowe umożliwiają komfortowe przewożenie tego wszystkiego, co jest potrzebne do aktywnego spędzania czasu.
Poprzeczki bazowe New Alustyle stwarzają elastyczne możliwości transportu sprzętu sportowego i bagażu. Można

je łączyć z wieloma różnymi zabudowami dachowymi, jak
np. z bagażnikiem „Komfort” na narty i deski snowboardowe.
Umożliwia on przewiezienie maksymalnie sześciu par nart
lub czterech desek snowboardowych. Praktyczna funkcja
wysuwania ułatwia załadunek i wyładunek.

Cztery dostępne zapachy pakietu AIR-BALANCE aromatyzują Klasę S.

19-calowa obręcz ze stopu metali lekkich z 5 ramionami, z ogumieniem
245/45 R 19 z przodu i 275/40 R 19 z tyłu.

Praktyczny bagażnik New Alustyle „Komfort” do nart i desek snowboardowych

1

umożliwia przewiezienie nawet sześciu par nart lub czterech desek.

Akcesoryjne obręcze kół dostarczane są bez ogumienia, bez osłon piast kół i bez śrub kół. Ich dostępność uzależniona jest od wersji silnikowej oraz wybranego wyposażenia; więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

Wyposażenie
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Wymiary.

Lakiery.

Klasa S

W ramach systemu lakierowania Mercedes-Benz stosu
jemy jeden z najlepszych lakierów bezbarwnych na rynku
samochodowym, który ma zdecydowanie pozytywny
wpływ na utrzymanie wartości samochodu. Jego tajemni1496
cą jest nadzwyczaj gęsta struktura molekularna, dzięki
której nasz lakier – zarówno uniwersalny, jak i metalizowany – jest bardziej wytrzymały i ma długotrwały oraz
1624
bardziej intensywny połysk. 1899

995

1069

350

309

888

1624
1899

737
523

490
575

1496

3035 1637
5116 2130

1193

Klasa S – wersja długa

Lakier uniwersalny
040 czerń
183 czerń magnetytu
867
523

490
575

1496

Lakiery metalizowane1

995

1069

775 srebrny iryd

1516

890 błękit cavansytu
1624
1899

31651637
52462130

888

1193

897 rubinowa czerń
988 diamentowosrebrny
989 szmaragdowozielony2

Klasa S Mercedes-Maybach

992 szary selenit2
998 błękit antracytu
Lakier designo1

963

1075

799 diamentowa biel designo bright
490
575

1498

1015

Lakiery manufakturowe designo1

553

357

309

033 czerń mokka designo metalik
044 szarość allanitu designo magno

1634
1899

888

1561

474 brąz perydotu

351

309

1554

197 czerń obsydianu

3365
5453

1200

049 biel kaszmirowa designo magno
Więcej indywidualnych lakierów designo zaoferuje Państwu dealer Mercedes-Benz.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach i są wartościami uśrednionymi. Dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym i bez obciążenia.

1

Wyposażenie dodatkowe.

2

Dostępny od października 2015 r.
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Fakty i barwy

Dane techniczne.
Silnik wysokoprężny

Silniki benzynowe

S 350 d

S 350 d 4MATIC

S 400 4MATIC

S 500

S 500 4MATIC

V6

V6

V6

V8

V8

Mercedes-Maybach
S 500

Układ/liczba cylindrów

V8

Łączna pojemność skokowa w cm

2987

2987

2996

4663

4663

4663

Moc nominalna1 w kW (KM) przy obr/min

190 (258)/3600

190 (258)/3600

245 (333)/5250–6000

335 (455)/5250–5500

335 (455)/5250–5500

335 (455)/5250–5500

Nominalny moment obrotowy1 w Nm przy obr/min

620/1600–2400

620/1600–2400

480/1600–4000

700/1800–3500

700/1800–3500

700/1800–3500

Skrzynia biegów

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

9G-TRONIC

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) [wersja długa]

6,8 [6,8]

6,8 [6,8]

6,1 [6,1]

4,8 [4,8]

4,8 [4,8]

5,0

Prędkość maksymalna ok. w km/h [wersja długa]

2502 [2502]

2502 [2502]

2502 [2502]

2502 [2502]

2502 [2502]

2502

Ogumienie

245/55 R 17

245/55 R 17

245/50 R 18
245/50 R 18

245/50 R 18

245/50 R 18

245/50 R 18
245/50 R 18

7,4–7,0 [7,5–7,1]

8,0–7,4 [8,0–7,4]
5,9–5,1 [5,9–5,1]

11,9–11,4 [11,9–11,4]

13,0–12,1 [13,0–12,1]
7,2–6,4 [7,2–6,4]

13,4–12,7 [13,4–12,7]
7,6–6,8 [7,6–6,8]

11,9–11,9

9,1–8,5 [9,1–8,5]

9,8–9,0 [9,8–9,0]

8,9–8,9

3

Zużycie paliwa3 w l/100 km
miasto [wersja długa]
poza miastem [wersja długa]
średnio [wersja długa]

5,3–4,7 [5,3–4,8]
6,1–5,5 [6,2–5,6]

6,7–5,9 [6,7–5,9]

7,2–6,7 [7,2–6,7]
8,9–8,4 [8,9–8,4]

Emisja CO w g/km średnio [wersja długa]

159–146 [162–148]

175–156 [175–156]

208–196 [208–196]

213–199 [213–199]

227–211 [227–211]

207–207

Klasa emisji spalin [wersja długa]4

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6

Klasa wydajności [wersja długa]

A [A]

A [A]

D [D]

D [D]

D [D]

C

Pojemność zbiornika paliwa w l/w tym rezerwa ok.

70/8,0

70/8,0

70/8,0

80/8,0

80/8,0

80/8,0

3
2

7,0–7,0

Pojemność bagażnika w l

510

510

530 [510]

530

530

500

Średnica zawracania w m [wersja długa]

11,9 [12,3]

11,9 [12,3]

11,9 [12,3]

11,9 [12,3]

11,9 [12,3]

12,9

Masa własna /dop. masa całkowita (kg)
[wersja długa]

1955/2655
[1975/2690]

2025/2715
[2045/2750]

1995/2640
[2015/2670]

1995/2695
[2015/2730]

2050/2715
[2070/2750]

2220/2795

Dop. masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca w kg
[wersja długa]

2100/750
[2100/750]

2100/750
[2100/750]

2100/750
[2100/750]

2100/750
[2100/750]

2100/750
[2100/750]

b. d./ b. d.

5

To, co najlepsze dla silnika:
Oryginalne Oleje Silnikowe Mercedes-Benz.

1

 ane wg wytycznej 80/1269/EWG w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 2 Ograniczona elektronicznie. 3 Podane wartości obliczone zostały zgodnie z przewidzianymi przepisami procedurami pomiarowymi
D
(Dyrektywa [ WE ] 715/2007 w aktualnie obowiązującym brzmieniu). Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. 4 Informacja ważna
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Silniki benzynowe
S 600

Napędy alternatywne
Mercedes-Maybach

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG

S 600

S 63

S 63 4MATIC

S 65

S 300 h

S 400 h

S 500 e

V12

V12

V8

V8

V12

R4

V6

V6

5980

5980

5461

390 (530)/4900–5300

390 (530)/4900–5300

430 (585)/5500

5461

5980

2143

3498

2996

430 (585)/5500

463 (630)/4800–5400

150 (204)/3800

225 (306)/6500

245 (333)/5250–6000

830/1900–4000

830/1900–4000

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

900/2250–3750

900/2250–3750

1000/2300–4300

500/1600–1800

370/3500–5250

480/1600–4000

7-stopniowa sportowa

7-stopniowa sportowa

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

SPEEDSHIFT AMG

SPEEDSHIFT AMG

7G-TRONIC PLUS

skrzynia biegów MCT

skrzynia biegów MCT

SPEEDSHIFT AMG

– [4,6]

5,0

SPEEDSHIFT AMG

SPEEDSHIFT AMG

4,4 [–]

– [4,0]

7,6 [7,6]

6,8 [6,8]

– [5,2]

– [250 ]

240 [240]

250 [250 ]

– [2502]

245/55 R 17

245/55 R 17

245/50 R 18 oś p.
275/45 R 18 oś t.

– [4,3]

– [250 ]

250

250 [–]

245/45 R 19
275/40 R 19

245/45 R 19
275/40 R 19

255/45 ZR 19 (104 Y) XL, 255/45 ZR 19 (104 Y) XL, 255/40 ZR 20 (101 Y) XL,
285/40 ZR 19 (107 Y) XL 285/40 ZR 19 (107 Y) XL 285/35 ZR 20 (104 Y) XL

– [16,7–16,7]
– [8,6–8,6]

16,9–16,9
8,7–8,7

13,8–13,8 [–]
7,9–7,9 [–]

– [14,1–14,1]
– [8,1–8,1]

– [17,1–17,1]
– [8,6–8,6]

5,0–4,2 [5,0–4,2]
4,7–4,2 [4,7–4,2]

7,5–6,3 [7,5–6,3]
6,6–5,8 [6,6–5,8]

– [–]
– [–]

– [11,5–11,5]

2

2

2

2

– [250 ]
2

2

2

11,7–11,7

10,1–10,1 [–]

– [10,3–10,3]

– [11,9–11,9]

4,8–4,3 [4,8–4,3]

7,0–6,0 [7,0–6,0]

– [2,8–2,8]

– [268–268]

274–274

237–237 [–]

– [242–242]

– [279–279]

126–110 [126–110]

161–139 [161–139]

– [65–65]

– [Euro 6]

Euro 6

Euro 6 [–]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

– [F]

F

E [–]

– [F]

– [F]

A+ [A+]

A [A]

– [A+]

80/8,0

80/8,0

70/10,0

70/10,0

80/12,0

70/8,0

70/8,0

70/8,0

500

500

510

510

470

490 [510]

510

395

– [12,3]

12,9

11,9

– [12,3]

– [12,3]

11,9 [12,3]

11,9 [12,3]

– [12,3]

–
[2185/2740]

2335/2815

2045/2700
[2070/2725]

–
[2070/2725]

–
[2250/2750]

2015/2715
[2035/2750]

1925/2595
[1945/2630]

–
[2215/2825]

–
[–]

b. d./ b. d.

–
[–]

–
[–]

–
[–]

–
[–]

–
[–]

–
[–]

jedynie na obszarze Unii Europejskiej. Możliwe różnice w niektórych krajach. 5 Dane wg Dyrektywy 92/21/WE w brzmieniu 95/48/WE (masa w stanie gotowości do jazdy, ze zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, z kierowcą o wadze 68 kg i bagażem o wadze 7 kg), dotyczące
pojazdów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie i akcesoria dodatkowe z reguły podnoszą tę wartość, przez co zmniejsza się odpowiednio obciążenie użytkowe pojazdu. 6 Dane dotyczą silnika elektrycznego. Więcej danych technicznych znajdą Państwo na stronach
internetowych www.mercedes-benz.pl
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Lakier uniwersalny

Lakiery metalizowane1

040

Lakier designo1

Lakiery manufakturowe designo1

799

033

183

897

197

988

044

474

989

049

775

992

890

998
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Mercedes-Benz jest współzałożycielem fundacji „Laureus Sport for Good”.
Od momentu założenia fundacji w roku 2000 marka Mercedes-Benz wspiera oraz propaguje cele i wartości tego
globalnego programu społecznego, który poprzez socjalne projekty sportowe dąży do poprawy życia dyskryminowanych
lub chorych dzieci i młodzieży. Laureus stał się fundamentalnym świadectwem społecznej odpowiedzialności marki
Mercedes-Benz. Dlatego każdy nowy Mercedes jest ambasadorem tych wartości. Kupując Mercedesa, wspierają Państwo
fundację „Laureus Sport for Good”.

Informacje o niniejszym katalogu: Po zakończeniu redakcji tej publikacji, 28.01.2015 r., mogły nastąpić zmiany

Odbiór pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po długoletnim użytkowaniu Państwa Mercedesa Klasy S zapewnimy

w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy

jego przyjęcie i utylizację w sposób możliwie nieuciążliwy dla środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą Unii

zmian konstrukcji czy formy, odstępstw od ustalonej kolorystyki, jak również do zmian zakresu dostawy, o ile te zmiany

Europejskiej w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do tego momentu upłynie jednak jeszcze dużo czasu.

i odstępstwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamówienia lub przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie jest to podstawą nabycia jakichkolwiek praw

Z chwilą wejścia w życie w Polsce przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Mercedes-Benz Polska

ani roszczeń. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria niedostępne w seryjnej produkcji.

Sp. z o.o. zobowiązuje się, zgodnie z tymi przepisami oraz przywołaną dyrektywą Unii Europejskiej, zapewnić

Technologia może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Niniejsza publikacja jest przeznaczona na rynek

odbiór pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich utylizację w sposób możliwie nieuciążliwy dla środowiska naturalnego.

międzynarodowy. Może jednak zawierać typy pojazdów i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach Stwierdzenia
na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą wyłącznie Republiki Federalnej Niemiec w momencie
zamykania redakcji. Wiążących i aktualnych informacji udzielą Państwu dealerzy samochodów Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.pl
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 0617 · 25-01/0615

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mercedes-benz.pl/recykling.

