
Třída S.
Kupé.





Tak vše začíná: řečí designu, která Vás ohromí. Skláníme se před typickými proporcemi sportovního 
prostorného kupé, jakými jsou protažená kapota motoru s prolisem, elegantní střešní linie a 
bezrámová boční okna. My jsme však chtěli mnohem více: vůž se špičkovou technologií – nový 
symbol moderního luxusu.

Nové kupé třídy S. Gran Performer.





Síla. Majestátnost.





Výkon 430 kW (585 k), 900 Nm. V8. Již samotná čísla zní v uších pra
vých automobilových nadšenců jako symfonie. Něco však může znít ještě 
podmanivěji: když pozvolna sešlápnete pedál akcelerace až k podlaze, 
uslyšíte mocný sonorní zvuk, který Vás ohromí. Při běžném stylu jízdy je 
zvuk pohonu naopak téměř neslyšitelný. A působí mimořádně uklid 
ňujícím dojmem: díky pohonu všech kol AMG 4MATIC zaměřenému na 
výkon, který má u modelu S 63 AMG kupé navíc obzvláště sportovní  
nastavení, je kupé na vozovce neuvěřitelně stabilní a vyrovnané.

Vše je založeno na 
individuálním výkonu.



Chvilku strpení!
S každou čarou, kterou narýsujeme. S každým vynálezem. S každým 
materiálem, který zpracováváme, dozrává určité poznání: jakkoli  
se snažíme, stále znovu jsme překonáváni, udivováni a předstihováni.  
Naštěstí jen sami sebou. 





Vítejte ve světě krásy a pohodlí. Na výběr  
jsou tři typy kožené výbavy příjemné na dotyk,  
v kombinaci s četnými ozdobnými prvky 
a kvalitním ručním prošitím. Přístrojová deska je 
jemně klenutá, jako by se vznášela v prostoru,  
a tak propůjčuje interiéru exkluzivní, moderní 
a stylový ráz. Mimoto lze nastavit sedm různých 
variant osvětlení. Ponořte se do jejich atmosféry.





LED Intelligent Light System s krystaly Swarovski. Ušlechtilý třpyt.
Nový, nevšední denní a noční vzhled propůjčují vozu pravé krystaly Swarovski vsazené 
do světlometů systému LED Intelligent Light System, dodávané v rámci příplatkové 
výbavy. Fascinující hra světel krystalů ve směrových světlech a ve světlech pro jízdu ve 

dne se stává výrazným optickým prvkem, který zdůrazňuje jedinečnost vozidla. Směrová 
světla se 30 krystaly podtrhují dokonalé tvary světlometů. Ve světlech pro jízdu ve dne, 
umístěných přímo pod nimi, se třpytí 17 krystalů.



Mercedes-Benz Intelligent Drive. Na cestě za jízdou bez nehod.
Nové kupé třídy S k tomuto úkolu přistupuje aktivně. Nebezpečí mohou být rozpoznána 
okamžitě. Odstředivé síly jsou bez obtíží překonány a nerovnosti vozovky nepozorovaně 
kompenzovány. Senzory a kamery Vás provázejí na každém kilometru, každou vteřinu 
Vaší jízdy. Tak, aby jízda nebyla ničím rušena. Neboť každý kilometr a každá vteřina jízdy 

v tomto kupé je příliš cenná, než aby ji cokoli zkazilo. Objevte MercedesBenz  
Intelligent Drive při jízdě v novém kupé třídy S, na přání vybaveném asistentem 
nočního vidění Plus a sadou jízdních asistentů Plus, nebo také online na  
www.mercedesbenzintelligentdrive.com



Výbava pro získávání informací. 
Luxusní součást Vašeho digitálního světa.

Nové kupé třídy S se může pochlubit celou řadou atributů. Patří k nim kola z lehkých  
slitin s pneumatikami 245/50 R 18, charakteristickou maskou chladiče s jednou lamelou,  
a světlomety s technologií LED. Interiér Vás přivítá koženým čalouněním s ušlechtilým 
kon trastním prošitím a hnědým, lesklým kořenovým dřevem ořechu. Vnitřní prostor je 
zalitý světlem díky panoramatickému střešnímu oknu.

Standardní výbava.  
Již z výrobního závodu vychází mistrovské dílo.

V novém kupé třídy S Váš pohled spočine na dvou velkých displejích o velikosti 31,2 cm 
s vynikajícím rozlišením 1140 x 540 pixelů. Pomocí touchpadu, dodávaného za příplatek, 
můžete intuitivně procházet obsah vysoce moderních multimediálních a komunikačních 
systémů. Důležité údaje o jízdě si můžete nechat zobrazit pomocí displeje Headup ve 
svém zorném poli – Váš pohled tak bude neustále směřovat dopředu.



Nové kupé S 63 AMG. 
Výkon 430 kW (585 k) a 900 Nm – mistrovský kousek.

Tato linie výbav sdružuje dokonale vzájemně sladěné prvky pro další zdůraznění sportov
ního rázu a exkluzivity vozidla – od dynamického vzhledu AMG se sportovními koly AMG  
z lehkých slitin a perforovanými brzdovými kotouči až po ušlechtilé ozdobné prvky z čer 
ného lesklého dřeva topolu. 

Výbava AMG Line.
Tři písmena, která mění téměř vše.

Vzhled, interiér, motor. Převodovka, brzdy a podvozek: nic z toho neponechali vývojoví pra 
 covníci AMG bez povšimnutí – tak, aby byl zajištěn dokonalý zážitek z jízdy na úrovni spor  
tovního vozu. Pohonná jednotka s motorem V8 AMG se dvěma turbodmychadly a zdvihovým 
objemem 5,5 l, sedmistupňovou sportovní převodovkou AMG SPEEDSHIFT MCT a poho
nem všech kol AMG 4MATIC, zaměřeným na vysoký výkon, marně hledá sobě rovnou. 
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Kůže nappaKůže

1  Předpokládaná dostupnost od 4. čtvrtletí 2014. 
2 Příplatková výbava. 
3 Exkluzivně pro zvláštní model Edition 1. 
4 Pouze pro model S 63 AMG kupé.

Výbava interiéru.

Čalounění

201
205
561
565
567
568
584
801
805
818
851
855
858
961
965
974
977
978

Černá/černá
Porcelain/hnědá espresso1 
Černá/černá2,4

Porcelain/hnědá espresso2,4

Červená bengal/černá3,4

Šedá crystal/černá2,4

Hnědá saddle/černá2,4

Černá/černá2

Porcelain/hnědá espresso1,2

Šedá crystal/černá1,2

Černá/černá4

Porcelain/hnědá espresso4

Šedá crystal/černá4 
Černá/černá2

Porcelain/hnědá espresso2

Hnědá saddle/černá2

Červená bengal/černá3

Šedá crystal/černá2

Ozdobné prvky

731
729
H06
H21
H10

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé
Dřevo topolu, černé, lesklé2

designo dřevo jasanu, metalíza1,2

designo klavírový lak, černý2

AMG carbon/klavírový lak, černý
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040 183 897

988

989

998

799

197

775

792

890 049

044

033

Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny Barevné odstíny designo1Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

040 Černá2

Metalické barevné odstíny

183
197
775
792
890
897
988
989
998

Černá magnetite
Černá obsidian
Stříbrná iridium2

Stříbrná palladium
Modrá cavansite
Černá ruby2

Stříbrná diamond2

Zelená emerald2

Modrá anthracite

Barevný odstín designo1

799 designo bílá diamond bright

Barevné odstíny designo manufacture1

033
044
049

designo černá mocca2

designo magno šedá allanite
designo magno bílá cashmere2

1 Příplatková výbava. 2 Předpokládaná dostupnost od 4. čtvrtletí 2014.

designo manufacture1



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu jsou v souladu se směrnicí 80/1269/EHS v aktuálně platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Udávané hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v aktuálně platném znění). 
Odkaz na směrnici 1999/94/ES v aktuálně platném znění: Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží výhradně účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Údaj platí pouze v rámci Evropské unie. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se 
zohledněním hmotnosti vozidla. 6 Údaje dle směrnice 70/156/EHS ve znění 2000/40/ES. 7 Údaje byly stanoveny dle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, včetně řidiče, 68 kg, a zavazadel, 7 kg) pro vozidla 
se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení. 8  Uvedené rozměry jsou průměrné hodnoty. Platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě.  
Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

ZÁŽEHOVÉ MOTORY

S 500 4MATIC kupé S 63 AMG 4MATIC kupé

Počet válců/uspořádání V8 V8

Zdvihový objem motoru (cm3) 4663 5461

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 335 (455)/5250–5500 430 (585)/5500

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 700/1800–3500 900/2250–3750

Převodovka 7GTRONIC PLUS Sedmistupňová sport. převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 4,6 3,9

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 2502 2502

Rozměr pneumatik –  
přední náprava, zadní náprava

245/50 R 18 255/45 ZR 19, 285/40 ZR 19

Palivo Super 95 Super Plus

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Ve městě   
Mimo město
Kombinovaná

13,1–12,5 
7,5–7,1 
9,9–9,4

14,2–14,2 
8,0–8,0 
10,3–10,3

Emise CO2 (g/km)3, kombinovaný provoz 232–219 242–242

Emisní třída4/třída účinnosti5 Euro 6/D Euro 6/F

Objem nádrže (l)/z toho rezerva cca (l) 80/8,0 80/12,0

Objem zavazadlového prostoru6 400 400

Průměr otáčení (m) 11,60 11,90

Pohotovostní hmotnost7 (kg) 2090 2070

Přípustná celková hmotnost (kg)  2595 2545

Délka8/šířka vč. zrcátek8 (mm) 5027/2108 5044/2108

Rozvor náprav8 (mm) 2945 2945

Rozchod kol vpředu/vzadu (mm) 1625/1649 1644/1645



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

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

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte na www.mercedesbenz.cz 

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu, dne 26. 11. 2013, mohlo dojít u produktu ke změnám. Výrobce si po dobu  
trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo 
odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky či objednaného před
mětu prodeje značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy 
a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován meziná
rodně. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku Německo, a to 
v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, jakož i o závazném aktu álním  
stavu se proto prosím informujte u svého prodejce MercedesBenz. 
www.mercedes-benz.cz

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAA 6701 · 0914 · 2400/0414  Printed in Germany




