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Pracovat na důležitých projektech a přitom si užívat luxusu. 
Ráno startovat na asfaltu, večer parkovat na červeném koberci. 
Sledovat vycházející slunce ze sedadla řidiče a zapadající 
slunce ze zadního sedadla s lůžkovou úpravou. Třída S spojuje 
světy práce a odpočinku na nejvyšší úrovni. Materiály, doko-
nalost a exkluzivita v interiéru předčí veškeré nároky na vozidlo 
jejího druhu. 

Vize splněna. Třída S.
K DNA třídy S patří technologické inovace, které dosud nebyly 
použity v žádném jiném voze: vysoce inteligentní podvozek 
budí dojem, jako by po silnici jen klouzal, a nové technologie 
osvětlení či senzorika 360° zachycují okolí tak rychle a přesně 
jako nikdy předtím. Uvidíte, pocítíte a zažijete: třída S razí cestu – 
do budoucnosti nezávislé jízdy.
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První hvězda, 
která září i v ranním slunci.

Paprsky ranního slunce prozařují opar nad silnicí. Její obrysy  
se rýsují. Vzpřímený chladič s hvězdou na kapotě je předzvěstí  
začátku dne s třídou S.
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Do budoucnosti vkročíte, 
aniž byste museli ujet jediný metr.
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Nejkratší spojení 
dvou termínů ve Vašem kalendáři.

„Kancelář čeká“ – příslib příjemného pracovního prostředí. Neboť i pro 
práci je třída S oázou. Díky klimatu, které Vám připomíná pobřeží  
nebo zalesněné svahy hor. Škodlivé látky mají zákaz vstupu, ionizace 
obohatí vzduch v interiéru luxusního sedanu. Vdechujete čerstvý  
a svěží vzduch. I když se právě nacházíte mezi mrakodrapy a dvěma 
důležitými schůzkami.
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Kdy je okamžik nejdokonalejším? A kdy vůz? Ambientní osvětlení podtrhuje dokonale sladěné  
dekorační prvky. Kontrastní materiály splývají v harmonický povrch. Exkluzivní design vyniká 
bezchybnou funkčností a citem pro detail. Pohledy pronikají velkorysým prostorem a ruce  
ještě několik sekund spočinou na koženém čalounění sedadel. Než vystoupíte s přesvědčením: 
perfektní den je jednoduše otázkou správné volby vozu.
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Revoluce přichází 
ze sedadla Executive.
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Třída S – 
nenechá Vás na holičkách. 

Třída S sleduje okolí prostřednictvím kamerového  
systému a senzorů tak, jako nikdy dříve. Zvyšuje tak  
bezpečnost, komfort a dynamiku.
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Nejdůležitější obchody  
se neuzavírají na burze.
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Poháněna benzinem, 
elektrickým proudem a nesčetnými inovacemi.

S 500 PLUG-IN HYBRID spojuje výkon 325 kW, zrychlení z 0 na 100 km/h 
během 5,2 sekundy s kombinovanou spotřebou 2,8 l/100 km. Díky  
inteligentní souhře spalovacího motoru a elektromotoru dosahuje tento 
luxusní sedan hodnoty spotřeby, kterou bychom ještě před několika  
lety sotva považovali za možnou.
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Komfort, jaký od třídy S očekáváte. Pomocí dvou samostatných 
ovládacích spínačů ve středové konzole lze pohodlně ovládat 
provozní a jízdní režimy modelu S 500 PLUG-IN HYBRID. A pro-
tože v komfortní zóně samozřejmě nezůstanou nesplněna ani 

přání ohledně tepelného komfortu, přizpůsobí temperování 
teplotu interiéru aktuálním požadavkům řidiče již před nastou-
pením do vozu. 
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Opravdová velikost se projevuje střídmostí: 
2,8 l/100 km.
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Start kariéry.
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AMG. Špičkové technologie, které se osvědčily při automobilových závodech, se 
spojují s důsledně lehkou konstrukcí. Výsledkem je unikátní kombinace luxusního 
sedanu a super sportovního vozu. S 63 AMG. Co platí pro technologie, platí i pro 
materiály: použili jsme zde jen ty nejlepší. Například plast vyztužený uhlíkovými vlákny. 
Materiál, který je vzhledem ke své nízké hmotnosti a extrémní tuhosti používán  
ve Formuli 1. Velmi precizní ruční zpracování dodává interiéru modelu S 63 AMG 
exkluzivní sportovní charakter.
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Posel těch nejlepších zpráv. 
Nový Mercedes-Maybach třídy S. 
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Život Vám nabízí nepřeberné množství možností. Každý den se 
rozhodujete pro ty nejlepší z nich. Objevte to nejkrásnější místo 
pro nezapomenutelné okamžiky: nový Mercedes-Maybach třídy S.



30

Exkluzivní interiér.
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Luxus znamená v novém voze Mercedes-Maybach třídy S více než nadčasový 
vzhled, nejjemnější kůži a nevídaný komfort. Plní rozhodující úlohu v obchod-
ním plánu: suverénně reprezentuje podnikatelské přednosti, jako je výkon a úspěch. 
Nový Mercedes-Maybach třídy S je dokonalým důkazem Vaší schopnosti spojit 
špičkovou kvalitu práce s příjemnými stránkami života. Pro mnohé je opravdovou 
definicí luxusu.
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Vítejte v automobilové budoucnosti. Položíte ruce na volant a vnímáte ho 
všemi smysly. Moderní palubní a vnější senzorické systémy se za Vás  
dívají do nejbližší budoucnosti, vyhodnocují situaci, bleskurychle reagují  
a předchází tak nehodám. Díky radarovému systému a stereokameře,  

Mercedes-Benz Intelligent Drive. 
Dívat se vpřed. Myslet na budoucnost.

výkonným procesorům a technickým asistenčním systémům. A dlou-
holetému neúnavnému výzkumu. Další milník společnosti Mercedes-Benz 
pro větší bezpečnost a komfort v silničním provozu a významný krok  
k autonomní jízdě.



34

Malý moment!
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Našim inženýrům jednoduše nestačí přihlížet tomu, co se stane v budoucnosti. 
Chtěli by něco převratného: v přítomnosti ovlivňovat budoucnost, neboť tak  
by bylo možné zabránit nehodám. Znáte tu situaci: soustředíte se na silnici 
a najednou koutkem oka zpozorujete rychle se pohybující stín… 
Pro takové případy jsme vyvinuli technologie, s jejichž pomocí má vozidlo 
své okolí pod kontrolou. Dokáže tak například vidět objekty, které se pohybují. 
V takovém případě může systém předem vypočíst, kde se tyto objekty budou  
v určitém okamžiku nacházet. Pomocí systému stereokamery, která má schop-
nost trojrozměrného, tedy prostorového vidění. Umí také počítat, a to tako- 
vou rychlostí, že může analyzovat získané údaje v reálném čase a předpovědět 
například budoucí polohu cyklisty. 
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Mistrovský podvozek.
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Jak se říká tomu, co je převratné? Něčemu, co je schopno překonat osvědčené techniky 
a vytvořit nové? S vědomím, že se jedná o opravdovou výzvu. Revoluční? Inovativní?  
Vizionářské? My to nazýváme MAGIC BODY CONTROL. Tato nově vyvinutá technologie 
podvozku v předstihu reaguje na stav vozovky. Můžeme říct, že podvozek absorbuje 
veškeré nerovnosti vozovky. Pohled do blízké budoucnosti zajišťuje stereokamera integro-
vaná do zpětného zrcátka, která snímá silnici ze dvou perspektiv. 

Ohromné množství dat je poté odesláno do řídicí jednotky podvozku a tam v reálném 
čase zpracováno. S přesností až na dva milimetry při rychlosti 120 km/h a 25 obrazů 
za sekundu. Podvozek poté cíleně reguluje množství oleje v jednotlivých, autonomně 
ovladatelných pružinových vzpěrách. Tak mohou být absorbovány téměř všechny nerov-
nosti vozovky. A to vše do rychlosti 130 km/h. 
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Když cestujete třídou S, stává se čas příjezdu vedlejší záležitostí. Cílem našich inženýrů 
bylo ušít Vám prostor na míru: sedadla, která Vás příjemně ochladí nebo zahřejí a která 
se Vám jednoduše přizpůsobí. V uvolněné poloze poznáte i na zadních sedadlech, co je  
to velkorysost. Šest patnáctiminutových masážních programů Vám poskytne exkluzivní 
relaxaci. Třída S.



Cestujte první třídou.
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Světlo ještě nikdy nebylo tak dokonalé.
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Zkoumáme všechny oblasti automobilového vývoje tak, abychom 
byli schopni uplatnit nové technologie na silnici co nejlépe.  
Zaměřili jsme se i na světla, a to jen z toho důvodu, aby byla účinná 
a inteligentní, jak si třída S žádá. Nová technologie světel s vyu-
žitím vyspělé technologie LED lépe osvětluje vozovku, světlomety 
se nezahřívají a v porovnání se stávajícími technologiemi do-
chází k úspoře energie. Světla třídy S musí dokázat mnohem více. 
Navíc spolupracují s mnohými senzory a asistenčními systémy, 
jako například s asistentem adaptivních dálkových světel Plus, 

dodávaným za příplatek. Pokud bude rozpoznáno proti jedoucí 
nebo vpředu jedoucí vozidlo, bude tato oblast světelného kuželu 
dálkových světel světlometů LED jednoduše zhasnuta. Naproti 
tomu při zastavení – například na červenou – bude automaticky 
ztlumeno brzdové světlo, aby neoslňovalo řidiče ve vozidle za 
Vámi. Přes 190 světelných diod single-chip se stará o ještě větší 
komfort a bezpečnost silničního provozu. Světla dokážou tedy 
mnohem víc než jen svítit. Přinejmenším ve voze Mercedes-Benz.



Jak se z vozidla stává Mercedes-Benz?

Tradice představují závazek: v našem případě především 
závazek k inovaci. Ubírali jsme se po cestách, které předtím 
ještě nikdo neprozkoumal. Krok za krokem. Tak vznikl první 
vůz s deformační zónou, první ABS, první osobní vozidlo se 
vznětovým motorem. První automobil. Přestože se rádi 
ohlížíme do minulosti, je nám pohled do budoucnosti milejší.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – na cestě k jízdě bez 
nehod. Vyvíjíme inteligentní asistenční systémy, které řidiče 
aktivně podporují a výrazně mu usnadňují činnost. Sledují  
a analyzují okolí vozidla a jízdní chování – a varují řidiče, 
pokud rozpoznají kritické situace. V případě nutnosti 
mohou některé z těchto systémů provést zásah ke korekci. 
Potenciální nebezpečí jsou rozpoznána s větším předsti-
hem než kdykoli předtím – a také se stále častěji daří se jim 
vyhnout. Zažijte systém Mercedes-Benz Intelligent Drive  
v celé své fascinaci na  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

BlueEffICIENCY – naše vize jízdy bez emisí. Trvalá udrži - 
telnost má velký význam, my ji promítáme do sebemen-
ších detailů našeho jednání. Od výroby, která je maximálně 
šetrná k životnímu prostředí, až po alternativní koncepce 
pohonu. 
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Dnes platí: suverénní jízdní styl není možný bez účinné technologie. Vznětové a zážehové motory Mercedes-Benz proto snižují svou hmotnost a efektivně dávkují palivo. 
Tím spojují vědomí odpovědnosti a připravenost k výkonu, aniž by se vytratila radost z jízdy.

Šestiválcový vidlicový motor. Motor S 350 BlueTEC má 
při výkonu 190 kW (258 k) a maximálním točivém momentu 
620 Nm spotřebu pouhých 5,5 l na 100 km. Emise CO2 se 
pohybují v rozmezí 155–146 g/km. Technologie BlueTEC 
navíc výrazně snižuje emise oxidů dusíku tohoto šestivál-
cového hnacího ústrojí. Motor S 350 BlueTEC tak splňuje 
již dnes přísné požadavky emisní normy Euro 6. 

Osmiválcový vidlicový motor. Tichý chod, potěšení z jízdy  
a odpovědnost – o to se stará zážehový motor s výkonem 
335 kW (455 k). Díky dvojitému přeplňování a chlazení 
stlačeného vzduchu poskytuje motor S 500 dostatek výkonu 
a z 0 na 100 km/h zrychlí za pouhé 4,8 sekundy. Motor 
přitom zní tak typicky – nenapodobitelně plně a kultivovaně – 
a spotřeba paliva je mimořádně nízká.

Dvanáctiválcový vidlicový motor. Motor V12 se dvěma 
turbodmychadly, vrchol nabídky motorů, spojuje spontánní 
nárůst síly s ohleduplností k životnímu prostředí: splňuje 
požadavky emisní normy Euro 6 a je vybaven funkcí ECO 
start-stop. Motor V12 tak snižuje spotřebu – avšak nikoli 
superlativy: již pod 2000 ot./min je dosažen točivý moment 
830 Nm. Výkon 390 kW (530 k) umožňuje zrychlení vozi-
dla z 0 na 100 km/h během pouhých 4,6 sekundy.

S 350 BlueTEC
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Šestiválcový vznětový motor spojuje vysoký výkon a nízkou spotřebu. Osmiválcový zážehový motor je silný, kultivovaný a účinný. Dvanáctiválcový zážehový motor – maximální nárůst síly s maximální účinností.
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Vznětové a zážehové motory.
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Velmi účinné ekologické pohony kombinují zážehový motor s elektromotorem. Tento systém motorů je řízen inteligentní elektronikou. Když je vozidlo brzděno,  
promění se elektromotor v alternátor a vyrábí proud pro lithium-iontový akumulátor.

1 Čtyřválcový vznětový motor s optimalizovanou účinností a zdvihovým  
objemem 2,2 litru (S 300 BlueTEC HYBRID), resp. šestiválcový zážehový 
motor se zdvihovým objemem 3,5 litru (S 400 HYBRID).

2 Kompaktní hybridní modul se nachází mezi spalovacím motorem a automa-
tickou převodovkou.

3 Výkonný lithium-iontový akumulátor se vyznačuje vysokou koncentrací 
energie, kompaktními rozměry a nízkou hmotností.

4 Výkonná elektronika koordinuje inteligentní a účinnou spolupráci spalovacího 
motoru a elektrického pohonu.

5 Automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS se stará o nepostřehnutelný 
přechod mezi zdroji pohonu a o zrychlení bez přerušení trakční síly.

6 Rekuperační brzdový systém: při brzdění se z elektromotoru stává  
alternátor, který vyrábí proud pro lithium-iontový akumulátor.

7 Pneumatiky se sníženým valivým odporem pro komfortní a hospodárnou 
jízdu.

8 V hybridním ukazateli je vždy zobrazen tok energie a stav nabití akumulá-
toru v hnacím systému.

Vědomý si své odpovědnosti, komfortní a zároveň dynamic-
ký – takový je požadavek na pohon luxusní třídy. Pohon 
S 300 BlueTEC HYBRID představuje kombinaci čtyřválcového 
vznětového motoru se zdvihovým objemem 2,2 litru o vý-
konu 150 kW + 20 kW (204 k + 27 k) a vysoce výkonného 
hybridního modulu. Na 100 km spotřebuje v kombinova-
ném cyklu již od 4,4 litru paliva. Těchto hodnot je dosaženo 
díky opatřením pro zvýšení účinnosti, jakými jsou inteli-
gentní odlehčená konstrukce, pneumatiky se sníženým vali-
vým odporem, jakož i hodnota cW 0,23. 

V modelu S 400 HYBRID je vedle optimalizovaného šes-
tiválcového zážehového motoru vestavěn hybridní modul, 
který je kompaktní, lehký, má vysoký točivý moment a je 
poháněn vysokokapacitním lithium-iontovým akumulátorem. 
Tato varianta motorizace o výkonu 225 kW + 20 kW (306 k  
+ 27 k) spotřebuje v kombinaci s hybridním modulem již od 
6,3 litru paliva na 100 km. 

Motory S 350 BlueTEC a S 400 HYBRID dosahují již dnes 
mezních hodnot emisní normy Euro 6. Oba motory navíc 
splňují přísná kritéria emisní třídy A, motor S 300 BlueTEC 
HYBRID je dokonce zařazen do třídy A+.

S 300 BlueTEC HYBRID a S 400 HYBRID.
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Se spotřebou paliva pouhé 2,8 litru na 100 km a emisemi CO2 65 g na kilometr stanovuje tento luxusní sedan nová měřítka v oblasti spotřeby. Elektrický pohon s výkonem 
85 kW a externím nabíjením akumulátoru umožňuje komfortní jízdu na plně elektrický pohon na vzdálenost až 33 kilometrů.

V podobě pohonu S 500 PLUG-IN HYBRID dokázal  
Mercedes-Benz vytvořit ještě efektivnější systém motorů  
v porovnání s dosavadními hybridními moduly. Podstatně 
výkonnější vysokonapěťový lithium-iontový akumulátor, který 
lze nabíjet nejen zpětně získanou energií, ale také z ex-
terních zdrojů. Se svou kapacitou 8,7 kWh dokáže pohánět 
elektromotor o výkonu 85 kW na vzdálenost cca 30 kilo-
metrů a v maximální rychlosti 140 km/h. Turbomotor V6 
se zdvihovým objemem 3,0 litru a točivým momentem 
480 Nm tak může být na některých úsecích trasy zcela na-
hrazen elektromotorem. Předvídavý systém řízení energie 
přitom podporuje dokonalé využití předností obou motorů.

Inovativní haptický pedál akcelerace řidiči na přání klepá-
ním signalizuje, zda je uložená energie dostačující pro  
vypočtený úsek trasy. Tím je zabráněno zbytečnému spuš-
tění spalovacího motoru. Tuto funkci plní rovněž nový bod 
zvýšení odporu u pedálu akcelerace: během zrychlení po-
skytuje zpětnou vazbu o okamžiku zapnutí spalovacího 
motoru. Řidiči je tak usnadněna kontrola nad dávkováním 
výkonu. V konečném důsledku přináší toto inteligentní 
spojení spalovacího motoru a elektromotoru extrémně nízkou 

spotřebu paliva – pouhé 2,8 l/100 km. Výhody nejsou  
jen na Vaší straně – také životní prostředí má z této inovace 
prospěch. Hodnota emisí CO2 našeho luxusního sedanu  
s vysokým točivým momentem a celkovým výkonem 325 kW 
činí pouhých 65 g CO2.

S 500 PLUG-IN HYBRID.

Pohon a podvozek
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Automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS s optimalizovanou spotřebou a účinností a inovativní převodovka 9G-TRONIC se vyznačují vysokou efektivitou,  
téměř nepostřehnutelným řazením, dynamickou odezvou a nízkou hlučností.

Volicí páka DIRECT SELECT na volantu. Pomocí přídavných kolébkových  
přepínačů může řidič řadit vyšší či nižší převodové stupně také manuálně.

7G-TRONIC PLUS. Sedmistupňová automatická převodovka 
spojuje vysoký jízdní komfort, potěšení z jízdy a účinnost. 
Sedm převodových stupňů pro jízdu vpřed umožňuje velký 
rozsah převodů při krátkých přechodech mezi jednotlivý-
mi převodovými stupni. To přináší rychlou odezvu a změnu 
převodového stupně s úsporou paliva a příjemně měkkými 
přechody mezi jednotlivými stupni. Převodovka 7G-TRONIC 
PLUS dokáže přeskočit jednotlivé převodové stupně,  
a proto lze řadit také o více převodových stupňů zpět pro 
dosažení účinného a velkého zrychlení. S jízdními pro-
gramy „Economy“, „Sport“ a „Manual“ je možné předem 
zvolit charakteristiku řazení od úsporné až po dynamic-
kou. V režimu „Manual“ mohou sportovně zaměření řidiči 
manuálně řadit převodové stupně pomocí řadicích pádel 
na volantu DIRECT SELECT – podobně jako v motor sportu.

AMG SPEEDSHIfT PLUS 7G-TRONIC (standardní výbava 
pro S 65 AMG). Se 7 převodovými stupni a 3 jízdními 
programy umožňuje tato převodovka, vycházející z převo-
dovky 7G-TRONIC PLUS, jak extrémně sportovní, tak  
i úsporný styl jízdy. Automatická funkce meziplynu zvyšuje 
emocionální zážitek a bezpečnost jízdy.

9G-TRONIC (standardní výbava pro Mercedes-Maybach 
S 500). Devítistupňová automatická převodovka přesvědčí 
rychlou a jemněji vyladěnou změnou rychlostního stupně  
a poskytuje tak maximální kvalitu řazení. Vysoká celková 
účinnost přináší nižší hodnoty v oblasti spotřeby a emisí  
v průměru o 6,5 % oproti 7G-TRONIC PLUS. To významně 
přispívá k ekologickému způsobu jízdy, aniž by se vytratila 
radost z jízdy.

DIRECT SELECT. Řazení DIRECT SELECT zahrnuje volicí 
páku DIRECT SELECT na sloupku řízení, s jejíž pomocí lze 
zvolit polohu převodovky P, R, N a D. Navíc lze provádět 
manuální řazení převodových stupňů pomocí řadicích pádel 
DIRECT SELECT.

Převodovky.
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Třída S je standardně vybavena zdokonaleným podvozkem AIRMATIC nejnovější generace. Alternativou je inovativní MAGIC BODY CONTROL – technologický milník,  
který v třídě S slaví svoji premiéru. 

Podvozek.

Vzduchové odpružení AIRMATIC zajišťuje komfort a agilitu tím, že dle potřeby 
zvýší nebo sníží nastavení podvozku.

AIRMATIC (standardní výbava). Systém vzduchového  
odpružení se v kombinaci s plynulou regulací tlumení stará 
o jízdní komfort a dynamiku na velmi vysoké úrovni.  
Tlumení se na každém kole přizpůsobuje jízdní situaci a lze 
ho dle přání nastavit komfortněji nebo sportovněji.

Asistent stabilizace při poryvech bočního větru 
Crosswind Assist (standardní výbava). Při silném nárazo-
vém bočním větru hrozí nebezpečí náhlé změny jízdní  
stopy. Asistent stabilizace při poryvech bočního větru dokáže 
rozpoznat toto nebezpečí a podpořit řidiče v zachování 
jízdního pruhu. Pomocí senzoriky systému ESP® budou auto-
maticky provedeny brzdné zásahy ke korekci směru jízdy. 
Brzdění probíhá u kol na straně vozidla, na kterou působí 
nárazový vítr. Vznikající otáčení kolem svislé osy (stáčivý 
pohyb) působí proti vlivu bočního větru. Díky tomuto zásahu 
vybočí vozidlo ze své dráhy podstatně méně. Asistent 
stabilizace při poryvech bočního větru tak zvyšuje pocit bez-
pečí řidiče a zabraňuje nepřiměřeným reakcím při náhlých 
poryvech větru.

MAGIC BODY CONTROL (za příplatek, standardní výbava 
pro S 600 a Mercedes-Maybach S 600). Tento podvozek 
nabízí jedinečný komfort, neboť reaguje na nerovnosti vo-
zovky ještě dříve, než přes ně přejede. Umožňuje to kom-
binace aktivního odpružení podvozku ABC s funkcí ROAD 
SURFACE SCAN. Pomocí stereokamery je přesně zjišťo-
ván stav vozovky před vozidlem. Z těchto informací systém 
ve zlomcích sekundy vypočte správnou hodnotu pro  
nastavení tlumení jednotlivých kol tak, mohly být již v před-
stihu přizpůsobeny nerovnostem. 
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Vize jízdy bez nehod. S naší komplexní koncepcí bezpečnosti jsme se k tomuto cíli opět o kousek přiblížili – ucelená koncepce, která vede k součinnosti technologií,  
jako je „Mercedes-Benz Intelligent Drive“, a komfortu.

Komplexní koncepce bezpečnosti.

DISTRONIC PLUS s funkcí Steer Assist a Stop&Go Pilot ulehčuje práci řidiči jak v plynulém, tak i v hustém silničním provozu.

Jako vynálezce automobilu se cítíme zvláště odpovědní za 
bezpečnost provozu. Proto jsme jako první výrobce auto-
mobilů vyvinuli komplexní koncepci bezpečnosti, která 
spojuje vzájemně sladěná opatření aktivní a pasivní bezpeč-
nosti pro obsáhlou ochranu. Koncepce je rozdělena do 
čtyř fází a poskytuje bezpečnostní řešení v každé situaci. 
Patří k nim systémy pro bezpečnou jízdu, které pomáhají 
zabránit nebezpečí, neboť jsou schopny Vás včas varovat 
a asistovat při jízdě. Náš jedinečný systém PRE-SAFE® 
zasahuje při nebezpečí a aktivuje preventivní opatření na 
ochranu cestujících. Pokud navzdory všem preventivním 
opatřením dojde ke kolizi, zajišťují potřebnou ochranu další 
technologie. Mysleli jsme také na dobu bezprostředně po 
nehodě a vyvinuli jsme řešení, která mohou zabránit nejhor-
šímu a umožňují rychlou pomoc. 

Na následujících stránkách Vám bude představen výběr 
těchto technologií, který je určený pro jednotlivé fáze – 
„bezpečná jízda“, „při nebezpečí“, „při nehodě“ a „po neho-
dě“.

Bezpečná jízda: sada jízdních asistentů Plus (za příplatek, 
standardní výbava pro S 63 AMG, S 600 a Mercedes-Maybach 
S 600). Sada zahrnuje několik bezpečnostních a asistenč-
ních systémů, jakými jsou DISTRONIC PLUS s funkcí Steer 
Assist a Stop&Go Pilot, brzdy PRE-SAFE®, brzdový asistent 
BAS PLUS s funkcí Cross-Traffic Assist, aktivní asistent hlídání 
mrtvého úhlu, aktivní asistent jízdy v pruzích a PRE-SAFE® 
PLUS. Tyto technologie Mercedes-Benz Intelligent Drive 
přispívají k usnadnění práce řidiče, snížení rizika nehod  
a zvýšení ochrany cestujících a ostatních účastníků silnič-

ního provozu. DISTRONIC PLUS s funkcemi Steer Assist  
a Stop&Go Pilot podporuje řidiče při udržování bezpečného 
odstupu od vozidla jedoucího vpředu a při jízdě uprostřed 
jízdního pruhu. Zaručuje tak komfortní jízdu zejména na 
dlouhých trasách a při jízdě v dopravních zácpách. Brz-
dový asistent BAS PLUS s funkcí Cross-Traffic Assist a brzdy 
PRE-SAFE® mohou zejména v městském provozu zabránit 
riziku nehod na křižovatkách, riziku zadního nárazu či koli-
zím s chodci. 
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Asistent nočního vidění Night View Assist Plus opticky zviditelní rozpoznané 
osoby a napomáhá řidiči rychleji reagovat v nebezpečných situacích za tmy.

Aktivní asistent jízdy v pruzích dokáže při nechtěném opuštění jízdního pruhu 
zasáhnout za účelem korekce jízdního směru.

Aktivní asistent hlídání mrtvého úhlu sleduje oblast vedle vozidla a při změně 
jízdního pruhu dokáže varovat a v případě nouze i přibrzdit.

Aktivní asistent jízdy v pruzích a aktivní asis tent hlídání mrt-
vého úhlu nabízejí podporu při neúmyslném opuštění jízd-
ního pruhu nebo změně jízdního pruhu, u nichž hrozí nebez-
pečí kolize s ostatními vozidly. Jednostrannými brzdnými 
zásahy vrátí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu, 
resp. zabrání nehodě. PRE-SAFE® PLUS rozšiřuje systém 
preventivní ochrany cestujících PRE-SAFE® o opatření při 
hrozícím nárazu zezadu.

po celé šířce vozovky, aby je řidič ještě rychleji zaznamenal 
a sám rozpoznal nebezpečnou situaci. Standardně se  
obraz nočního vidění zapne automaticky pouze tehdy, je-li 
detekována riziková situace.

Bezpečná jízda: asistent nočního vidění Night View 
Assist Plus (za příplatek). Pouze 20 procent z celkového 
objemu dopravy připadá na noc, bohužel se v tuto dobu 
přihodí až 40 procent všech smrtelných nehod. Náš systém 
řidiči umožňuje dříve rozpoznat osoby a větší zvířata i za 
tmy. Budou viditelně zobrazeny na multifunkčním displeji 
sdruženého přístroje. Celosvětově jedinečná je přitom 
kombinace dvou infračervených kamer, které poskytují přes-
ný obraz objektů ve vysokém rozlišení. Funkce Spotlight 
asistent čtyřnásobným bliknutím upozorní ohrožené chodce 
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Preventivní systém na ochranu cestujících PRE-SAFE® může pomoci  
minimalizovat následky nehody.

Při nebezpečí: preventivní systém na ochranu cestu-
jících PRE-SAfE® (standardní výbava). Preventivní systém 
na ochranu cestujících dokáže již předem rozpoznat kri-
tické jízdní situace a při hrozícím nebezpečí nehody reali-
zovat preventivní opatření na ochranu cestujících. K tomu 
účelu systém PRE-SAFE® průběžně vyhodnocuje údaje ze 
systémů, jakými jsou ESP® a brzdový asistent BAS, a může 
tak například analyzovat silnou nedotáčivost nebo přetáči-
vost či nouzové brzdění. Pokud je rozpoznána kritická  
situace, může být ve zlomcích sekundy provedeno reverzi-
bilní napnutí bezpečnostního pásu nebo automatické 
přivření otevřených bočních oken, aby byla zaručena plná 
ochrana při případném nárazu. 

Při nebezpečí: PRE-SAfE® PLUS (za příplatek, součást 
sady jízdních asistentů Plus). Toto rozšíření systému  
PRE-SAFE® dokáže při hrozícím nebezpečí nárazu zezadu 
spustit u stojícího vozidla preventivní opatření k ochraně 
cestujících. Patří k nim výstraha pro vzadu jedoucí vozidla 
prostřednictvím aktivace zadních výstražných světel ve vy-
soké frekvenci a úplné zabrzdění stojícího vozidla.

Při nebezpečí: BAS PLUS s funkcí Cross-Traffic Assist 
(součást příplatkové sady jízdních asistentů Plus). Před-
vídavý brzdový asistent BAS PLUS zjišťuje brzdný tlak potřeb-
ný pro zabránění kolizi nebo zmírnění závažnosti nehody,  
a pokud není brzdění řidiče dostačující, dokáže jej zvýšit 
až na maximální brzdění. BAS PLUS může poskytnout 
podporu i v situacích, kdy dráhu vozidla kříží jiná vozidla 
v příčném směru. Systém dále dokáže rozpoznat chodce  
v oblasti před vozidlem a v případě potřeby podpořit řidiče 
při brzdění.

Při nebezpečí: brzdy PRE-SAfE® s rozpoznáváním 
chodců (součást sady jízdních asistentů Plus dostupné za 
příplatek). Brzdy PRE-SAFE® podporují řidiče v paralelním 
provozu (vpředu jedoucí vozidla a stojící překážky) při hro-
zícím nebezpečí nárazu zezadu, pokud řidič nevykazuje 
žádnou jízdní aktivitu za účelem zmírnění nebezpečné situ-
ace. Informace o okolní situaci získávají brzdy PRE-SAFE® 
prostřednictvím radarových senzorů integrovaných ve vozi-
dle pro vzdálenou a blízkou oblast. Ve spojení se stereo-
kamerou umožňují dokonce rozpoznání chodců. Tím lze také 
zabránit kolizi s osobami do rychlosti 50 km/h. 
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Při nehodě: PRE-SAfE® Impuls (standardní výbava). Při 
nárazu zepředu jsou řidič a spolujezdec vystaveni velmi 
vysokému zatížení. PRE-SAFE® Impuls napne v počáteční 
fázi čelního nárazu bezpečnostní pásy předních sedadel. 
Cestující vpředu jsou tak zajištěni v pohybu proti směru nára-
zu a zataženi hlouběji do sedadla. V okamžiku největšího 
zatížení je utažení pásů opět uvolňováno s kontrolovaným 
úbytkem energie. Protipohyb a omezení síly tak dočasně 
zajistí, aby byl cestující ochráněn před silou nárazu. Tím do-
káže systém PRE-SAFE® Impuls značně snížit riziko zranění.

Po nehodě: systém tísňového volání Mercedes-Benz1. 
Systém umožňuje automatické tísňové volání prostřednic-
tvím provozuschopného telefonu propojeného s vozidlem, 
jakmile zádržný systém rozpozná nehodu. Současně jsou 
odeslány GPS údaje o pozici vozidla a další informace  
o vozidle do centrály tísňového volání Mercedes-Benz. Ná-
sledně je navázáno hlasové spojení, které lze téměř  
ve všech zemích vést v příslušném národním jazyce. Tím je 
usnadněno provedení opatření k záchraně, vyproštění 
nebo odta žení do servisního střediska Mercedes-Benz v krát-
kém čase.

Opatření po nehodě. Za účelem zmírnění následků a v pří-
padě potřeby za účelem pomoci při záchraně cestujících 
vyvinul Mercedes-Benz další opatření v oblasti bezpečnosti. 
Patří k nim například automatické vypnutí motoru nebo 
aktivace varovných směrových světel a nouzového osvět-
lení interiéru. Centrální zamykání se rovněž otevře auto-
maticky a mezery mezi dveřmi a blatníky usnadní otevření 
dveří po čelním nárazu. Navíc společnost Mercedes-Benz 
shrnuje informace o konstrukci vozidel a bezpečnostních 
systémech v příručce, která je pro pracovníky záchranné 
služby ke stažení v různých jazykových verzích na interneto-
vých stránkách: www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden. 
Jak sami vidíte, je bezpečnost u vozidel Mercedes-Benz pro-
myšlena pro všechny situace.

Při nehodě: airbagy (standardní výbava). Třída S disponuje 
ve standardní výbavě celkem osmi airbagy. Pro řidiče  
a spolujezdce jsou kromě předního k dispozici ještě boční 
airbagy a okenní airbagy. Dále jsou integrovány boční air-
bagy v zadní části vozidla a za příplatek také airbagy v bez-
pečnostních pásech pro vnější zadní sedadla. Za příplatek 
dodávaný airbag bezpečnostního pásu, který představuje 
určitý druh nafukovacího pásu, snižuje při nárazu zatížení 
hrudního koše. Pokud dojde k nárazu, nafoukne se airbag 
v bezpečnostním pásu téměř na trojnásobnou šířku. Síla 
působící na cestující se tak rozloží na větší plochu a zatížení 
v oblasti hrudníku se odpovídajícím způsobem sníží.

PRE-SAFE® Impuls: v počáteční fázi nárazu dokáže bezpečnostní pás zajistit 
cestujícího vpředu proti směru nárazu.

Při nehodě Vás a ostatní cestující chrání celkem osm airbagů.

1  Službu lze využívat po celou dobu životnosti vozidla. Informace o aktuální dostupnosti v dané 
zemi jsou k dispozici na www.mercedes-benz.com/connect_ecall 
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Třída S nepůsobí pouze na své okolí – ona ho i pozoruje: radar s krátkým a dlouhým dosahem, stereokamera a infračervená kamera, jakož i ultrazvukové senzory poskytují 
výhled do okolí a jsou propojeny tak, aby byla Vaše jízda ještě bezpečnější.

Asistenční systémy.

Stereokamera (za příplatek). Dokáže prostorově zachytit 
objekty a chodce pohybující se příčně před vozidlem a vy-
počíst jejich předpokládanou dráhu pohybu. Inteligentní 
algoritmy vyhodnocují tyto informace a mohou tak v širokém 
zorném poli rozpoznat a prostorově zpracovat protije-
doucí vozidla, vozidla vpředu, ale i chodce či různé druhy 
dopravních značek a značení vozovky.

Kamera 360° (za příplatek, standardní výbava pro  
Mercedes-Maybach S 600). Tento systém umožňuje par-
kování a pojíždění s téměř reálným výhledem do okolí  
prostřednictvím čtyř propojených kamer. Vozidlo a jeho 
okolí mohou být zobrazeny na displeji systému COMAND 
Online z ptačí perspektivy a pro řidiče jsou viditelné i překáž-
ky pod úrovní oken.

Sada pro parkování (za příplatek, standardní výbava pro 
S 600, S 65 AMG a Mercedes-Maybach S 600). Aktivní 
parkovací asistent se systémem PARKTRONIC a zpětnou 
kamerou pro couvání usnadňuje jak vyhledávání parkova-
cího místa, tak i parkování a výjezd z podélného i příčného 
parkovacího místa. Na přání řídí vozidlo při parkování  
automaticky a přebírá za řidiče řízení a brzdění. Pokud řidič 
zařadí zpátečku a potvrdí nabídku k zaparkování, vykoná 
aktivní parkovací asistent až do rychlosti 10 km/h tento 
řídicí manévr zcela samostatně. Řidič pouze ovládá pedál 
akcelerace a brzdový pedál, maximálně po sedmi krocích 
je proces parkování ukončen.

Asistent dopravního značení1 (součást systému COMAND 
Online). Asistenční systém dokáže identifikovat omezení 
rychlosti, zákazy předjíždění a jejich ukončení, a za účelem 
in formování řidiče je zobrazí ve sdruženém přístroji a  
v zobrazení mapy displeje COMAND. V případě příslušného 
označení bude řidič při vjezdu na silnici proti předepsané-
mu směru jízdy opticky a akusticky varován prostřednictvím 
varovného hlášení ve sdruženém přístroji (varovná funkce 
chybné jízdy).

LED Intelligent Light System (za příplatek, standardní 
výbava pro S 600, S 65 AMG a Mercedes-Maybach S 600). 
Pro co nejlepší výhled na běžné silnici i dálnici, při odbo-
čování, v zatáčkách a za mlhy jsou potkávací světla systému 
LED Intelligent Light System automaticky regulována v zá-
vislosti na povětrnostních, světelných a jízdních podmínkách. 
Asistent adaptivních dálkových světel Plus poskytuje trva lé, 
široké osvětlení vozovky bez oslnění protijedoucích vozidel 
nebo vozidel jedoucích vpředu. Aby nebyl řidič oslňován 
vlastními světly, ztlumí asistent adaptivních dálkových světel 
Plus dálková světla v případě silně se lesknoucích infor-
mačních tabulí. LED Intelligent Light System tím významně 
přispívá k bezpečné jízdě. 

Stereokamera neustále sleduje a vyhodnocuje oblast před vozidlem.

1 Provedení asistenta dopravního značení je specifické pro příslušnou zemi.
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Touchpad (za příplatek, standardní výbava od S 500  
a Mercedes-Maybach třídy S). Touchpad Mercedes-Benz 
umožňuje ovládání telematických funkcí jedním či dvěma 
prsty. Kromě toho lze zadávat písmena, číslice a zvláštní 
znaky ručním psaním. Za ovládací plochou jsou navíc 
umístěna tři tlačítka ovládaná dotykem, s jejichž pomocí 
lze rychle ovládat důležité funkce. Touchpad tak nabízí  
plnohodnotnou alternativu zadávání k ovladači systému 
COMAND a k hlasovému ovládání LINGUATRONIC. 

Sada komfortního vyhřívání (za příplatek). Za chladných 
dnů se sada komfortního vyhřívání postará o co nejrychlejší 
zahřátí všech povrchů, se kterými přijde řidič a cestující 
do styku: vyhřívat lze nejen sedadla, ale i loketní opěrky stře-
dové konzoly a dveří. V kombinaci s elektricky nastavi-
telnými zadními sedadly navíc i středovou loketní opěrku 
v zadní části vozidla. Řidič, spolujezdec a cestující na 
vnějších zadních sedadlech si mohou stiskem tlačítka zvolit 
mezi třemi úrovněmi vyhřívání. Pomocí systému COMAND 
Online lze nastavit, které plochy mají být vyhřívány. Tento 
jedinečný požitek je doplněn o vyhřívaný volant. 

Se sadou komfortního vyhřívání mají cestující možnost volby tří úrovní vyhřívání. Touchpad umožňuje pohodlné ovládání telematických funkcí jedním či  
dvěma prsty.

Displej head-up zobrazuje důležité informace přímo v zorném poli.

Displej head-up (za příplatek, standardní výbava pro S 600, 
S 65 AMG a Mercedes-Maybach S 600). Od tohoto oka-
mžiku budete mít před očima nejen Váš cíl, ale také vše, 
co je na cestě k němu důležité: na displeji head-up se  
ve Vašem zorném poli zobrazí informace, jako například 
rychlost, omezení rychlosti a navigační pokyny. Speciální 
světelný senzor zajistí při jakýchkoli světelných podmínkách 
optimální čitelnost zobrazení. Přitom lze individuálně na-
stavit jak výšku obrazu, tak i různé zobrazované informace, 
které mohou být na přání aktivovány nebo deaktivovány. 
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Ovládací sluchátko s dotykovou obrazovkou slouží jako telefon a dálkové ovlá-
dání pro funkce sedadla v příplatkové sadě zadních komfortních sedadel.

V třídě S jsou zohledněny individuální požadavky na mediální možnosti. 

Multimediální systémy.

COMAND Online (standardní výbava). Navigace, telefon, 
audio, video, internet – s multimediálním systémem  
COMAND Online má řidič tyto a četné další funkce v zor-
ném poli a na dosah. Zobrazení zajistí barevný displej  
o úhlopříčce 31,2 cm s vysokým rozlišením. Ovládání je jed-
noduché a intuitivní. Rychlá navigace s daty uloženými  
na pevném disku s realistickým topografickým zobrazením 
zajišťuje bezproblémové navádění. 

V kombinaci s příslušným mobilním telefonem lze u stojícího 
vozidla zobrazit webové stránky a během jízdy bezplatně 
využívat aplikace Mercedes-Benz Apps, jakými jsou hledání 
zvláštních cílů, předpověď počasí nebo internetové rádio. 
Integrovaný WiFi hotspot umožňuje také připojení notebooku 
nebo tabletu. O zábavu se postará DVD přehrávač, rádio, 
paměť 10 GB pro audiosoubory a videosoubory, jakož i roz-
hraní pro připojení externích zařízení.

Live Traffic Information1 (součást systému COMAND 
Online). Tato služba umožňuje příjem aktuálních dopravních 
informací v reálném čase pro optimalizované dynamické 
navádění k cíli a přesný výpočet časů příjezdu. Přenos dat 
probíhá prostřednictvím komunikačního modulu, který 
zajišťuje internetové připojení prostřednictvím integrované 
SIM karty včetně datového roamingu. 

SPLITVIEW (za příplatek). Na displeji systému COMAND 
Online o úhlopříčce 31,2 cm si může spolujezdec vychutnat 
filmy ve vynikající kvalitě obrazu, zatímco řidič sleduje 
navigaci. Toto dvojí využití umožňuje funkce SPLITVIEW, 
která pro jednotlivá sedadla zobrazuje na témže displeji  
ve stejnou chvíli různý obraz. Kvalitní sluchátka rozmazlují 
spolujezdce prvotřídním zvukem, aniž by rušila řidiče. 
Pomocí dálkového ovládání má spolujezdec komfortní pří-
stup ke zdrojům zábavy dle vlastní volby – filmy na DVD, 
rádio, internet nebo televize v kombinaci s TV tunerem. Po-
mocí přípojky Aux-in jsou kromě toho k dispozici obsahy  
z MP3 přehrávačů, herních konzolí nebo iPodů®.

Špičkový zvukový systém Surround soundsystem  
Burmester® 3D (za příplatek, standardní výbava pro S 65 
AMG). 24 špičkových reproduktorů, 24 kanálů zesilovače  
s celkovým výkonem systému 1540 W a technologie exklu-
zivně vyvinuté pro třídu S zaručují dosud nedosažený zvu-
kový zážitek. Kombinace analogových a digitálních prvků 
přitom přináší neobvykle silný, prostorový a fascinující 
zvuk. Vedle akustických vlastností přesvědčí výjimečný sys-
tém Surround soundsystem Burmester® 3D také optickými 

1 3 roky bezplatného používání, k dispozici ve 12 zemích.
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Špičkový Surround Soundsystem Burmester® 3D slibuje jedinečný  
třídimenzionální poslechový zážitek.

Surround Soundsystem Burmester® budí nadšení prvotřídní kvalitou zvuku na 
všech místech k sezení. 

Součásti individuálního multimediálního systému v zadní části vozidla:  
displeje s úhlopříčkou 25,4 cm.

efekty: dva vysokotónové reproduktory umístěné v předních 
dveřích se po zapnutí systému vysunou do optimální po-
lohy a při zapnutém ambientním osvětlení svítí v jedné ze 
sedmi libovolně nastavitelných barevných adaptací.

Surround soundsystem Burmester® (za příplatek, stan-
dardní výbava pro S 600 a Mercedes-Maybach S 600).  
O prvotřídní zvukový zážitek se systémem Burmester® se 
postará 13 vysoce výkonných reproduktorů a precizní 
elektronické i akustické prvky vyladěné na interiér vozidla. 
S funkcí Surround nebo pomocí optimalizace zvuku pro 
přední a zadní sedadla lze sluchový zážitek ještě zintenzivnit.

Individuální multimediální systém pro cestující na zad-
ních sedadlech (za příplatek). Filmy na DVD, internet, video-
hry, hudba – systém individuální multimediální zábavy  
nabízí cestujícím v zadní části vozu zcela individuální zábavní 
program. O vynikající kvalitu obrazu a zvuku se starají  
dva displeje s úhlopříčkou 25,4 cm a bezdrátová sluchátka.
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Maximální komfort sezení na vnějších zadních sedadlech.

Sedadla jsou v třídě S nejen komfortní. Vedle individuálního vyhřívání a ventilování sedadel s více než 60 možnostmi nastavení od sedáku až po sloupek řízení je k dispozici 
i masážní funkce a speciální sedák pro zadní část vozu.

Sedadla.

Sada Chauffeur (za příplatek, standardní výbava u S 600, 
S 65 AMG a Mercedes-Maybach S 600). Sedadlo spolujezdce 
lze pomocí elektrického ovládání posunout až o 77 cm 
dopředu. Tak bude cestování na sedadle za ním ještě poho-
dlnější. Znatelně větší prostor pro nohy poskytuje pohodl-
nou odpočinkovou polohu. Ta je ještě umocněna elektricky 
výsuvnou opěrkou nohou.

Paměťová sada (za příplatek, standardní výbava pro motory 
V8 a V12 a Mercedes-Maybach třídy S). Když se řidič  
a spolujezdec častěji střídají, nabízí paměťová sada zvláštní 
komfort při ovládání. Stisknutím tlačítka lze uložit a znovu 
vyvolat až tři různé polohy elektricky nastavitelných před-
ních sedadel, sloupku řízení a vnějších zpětných zrcátek.

Komfortní zadní sedadla first Class (za příplatek). Busi-
ness konzola přemění zadní část vozidla v po jízdnou 
kancelář se dvěma jednotlivými sedadly. Ke komfortnímu 
cestování přispívají dva vstupy USB, zásuvky 12 V a tem-
perovaný držák nápojů či příplatkové výbavy, jako je výklopný 
stolek. 

Sedadlo Executive (za příplatek, standardní výbava na 
straně řidiče a spolujezdce pro Mercedes-Maybach třídy S). 
Cestující v zadní části vozidla na straně spolujezdce si 
může v sedadle Executive zcela vychutnat i dlouhé cesty. 
Sedadlo lze stisknutím tlačítka přeměnit na pohodlné  
lehátko. Díky kombinaci nastavitelných opěrek nohou vznik-
ne pohodlné lůžko.

Masážní funkce ENERGIZING (za příplatek, součást sady 
komfortních sedadel pro řidiče a spolujezdce, standardní 
výbava u S 600, S 65 AMG a Mercedes-Maybach S 600). 
Nabízí šest různých programů, mimo jiné dva masážní 
programy kombinované s vyhříváním, připomínající masáž 
lávovými kameny, které dle přání uvolňují, stimulují nebo 
mobilizují. Lze je zvolit pro přední i zadní sedadla. Lze nasta-
vit „nízkou“ nebo „vysokou“ intenzitu. Rychlost a stupeň 
účinnosti se u jednotlivých programů liší. Masážní program 
trvá 12 až 15 minut. 

Vyhřívání a ventilování předních a zadních sedadel  
(za příplatek, standardní výbava pro S 600 a S 65 AMG). Díky 
aktivnímu ventilování je za horkých dnů rychle ochlazován 
povrch sedadel na příjemnou teplotu. Vyhřívání sedadel se 
za chladných dnů postará o příjemné teplo. Třístupňové 
ventilování a vyhřívání sedadel lze zapnout nezávisle na sobě 
stisknutím tlačítka.
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Ambientní osvětlení – nastavení dle individuálního přání.

Sada AIR-BALANCE ionizuje a čistí vzduch a na přání osvěžuje vzduch jednou ze čtyř působivých vůní. Uvolňující nebo povzbudivou atmosféru třídy S tak v případě potřeby 
nemusí přinášet jen ambientní osvětlení.

Osvětlení a klimatizace.

Ambientní osvětlení (za příplatek, standardní výbava pro 
S 500 a S 63 AMG ve zkrácené verzi a pro všechny motory 
prodloužené verze a Mercedes-Maybach třídy S). Ambi-
entní osvětlení navozuje díky svému nepřímému světlu v ce-
lém interiéru velmi příjemnou atmosféru. Pro nastavení 
světla zcela podle přání je k dispozici sedm různých barev 
a pět stupňů intenzity.

Sada AIR-BALANCE (za příplatek, standardní výbava  
u S 600, S 65 AMG a Mercedes-Maybach S 600). Interiéru 
vozidla lze pomocí sady AIR-BALANCE dodat zcela indivi-
duální vůni. Na výběr jsou dle osobních preferencí a nala-
dění čtyři kvalitní vůně. Navíc může být kvalita vzduchu 
zlepšena pomocí ionizace a filtrování venkovního vzduchu.

Automatická klimatizace THERMOTRONIC (standardní 
výbava). Automatická klimatizace umožňuje díky dvěma kli-
matizovaným zónám a třem nastavením proudění vzduchu 
zajistit v interiéru vozu individuální a příjemné klima. Řidič 
i spolujezdec mohou nezávisle na sobě regulovat teplotu  
a ventilaci. Teplotu v prostoru nohou vpředu lze samostatně 
nastavit v pěti stupních. Jemný prachový filtr s aktivním 
uhlíkovým filtrem odstraňuje prach, pevné částice a pyl 
a redukuje zápach a škodlivé látky ve vzduchu.
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Špičkový výkon, výrazný projev a ohromující nárůst síly: S 600 s motorem V12.

S 600.

pokyny přímo v zorném poli. Sada AIR-BALANCE zajišťuje 
decentní, individuální vůni a díky ionizaci vzduchu má mimo-
řádně osvěžující efekt. Prostředí v interiéru vozu ozvlášt-
ňuje sada Exclusive. Zkrátka design, díky kterému model 
S 600 přitahuje pohledy – když jej chcete následovat.

S 600 vhodně doplňuje několik exkluzivních asistenčních 
systémů ve standardní výbavě: k rozsahu výbavy náleží 
MAGIC BODY CONTROL, sada jízdních asistentů Plus a LED 
Intelligent Light System. O příjemný pocit bezpečí se za 
příplatek postará kamera 360°, která je dodávána spolu 
s parkovací sadou. Prostřednictvím displeje head-up se  
řidiči zobrazují důležité informace o rychlosti a podle výba-
vy vozu také informace o omezení rychlosti a navigační 

U modelu S 600 zajišťuje motor V12 s výkonem 390 kW 
(530 k) nárůst síly, který promění každý okamžik na točivý 
moment. Trvalý dojem však zanechává nejen výkon, ale  
i vzhled. Ušlechtilý vzhled mu dodávají exkluzivní designové 
prvky, jako je maska chladiče V12 s dvojitými lamelami  
a dvě chromované koncovky výfuku. V interiéru upozorňuje 
na zvýšený výkon obrazovka start-up V12 a emblémy 
V12 na sedadlech a koberečcích. Ušlechtilý interiér modelu 

Exkluzivní interiér. Maska chladiče motoru V12 s dvojitou lamelou a chromovanými lamelami.
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Splňuje všechny požadavky nejvyšší třídy ochrany VR9.

S 600 Guard.

Model S 600 Guard je proto výsledkem filosofie, která platí 
dodnes a kterou se nadále důsledně řídíme: integrovaná 
ochrana z výrobního závodu. Již osm desetiletí úzce spolu-
pracujeme s mezinárodně akreditovanými úřady na dalším 
zdokonalení výbavy modelů Mercedes-Benz Guard – pro nej-
lepší možnou ochranu cestujících.

Každé vozidlo Guard je nejprve koncipováno jako datový 
model, a to ještě během fáze vývoje sériového vozu. Poté 
je jako prototyp podroben rozsáhlým testům pro ověření 
maximálního zatížení karoserie a podvozku, balistické odol-
nosti a funkce všech bezpečnostních systémů při nárazu. 
To vše se děje dlouho předtím, než se postaví první vozidla 
pro zákazníky. Ta pak vznikají v samostatném výrobním 
procesu v našich kompetenčních centrech Mercedes-Benz 
Guard. Tento systematický postup vede ke „komplexní 
koncepci ochrany“ Mercedes-Benz Guard.

Již během fáze hrubé stavby jsou do dutých prostor integro-
vány ochranné komponenty ze speciální oceli a souvislé 
pancéřování podlahy. Speciální aramidové a polyethylenové 

součásti zesilují doplňkovou ochranu proti střepinám. Na 
obzvláště kritických místech, jako jsou spáry a přechody 
materiálů, zajišťují rozsáhlou balistickou ochranu systémy 
přeplátovaných spojů.

Díky svému zdokonalenému ochrannému systému splňuje 
nový vůz S 600 Guard veškeré požadavky kladené pří-
slušnými úřady na ochranu osob v Německu – a jako první 
vozidlo je certifikován pro maximální ochranu třídy balis-
tické odolnosti VR9.

I přes rozsáhlá bezpečnostní opatření lze S 600 Guard při 
pohledu zvnějšku sotva odlišit od jeho standardního pro-
tějšku. Vozidlo je stěží možné identifikovat jako opancé-
řovaný sedan, a proto v maximální míře splňuje další  
důležitou vlastnost zvláštních ochranných vozidel: nejvyšší 
možnou diskrétnost díky svému nenápadnému vzhledu. 

Díky dovedně integrovanému opancéřování zůstává i  
v provedení Guard pro cestující zachováno prvotřídní pro-
středí sedanu třídy S. Model S 600 Guard se tak, stejně 

jako třída S, pyšní příkladnou volností prostoru pro hlavu  
a lokty v zadní části vozu a při svých komfortních rozměrech, 
jako je nástupní výška nebo vstupní rozměr dveří, zůstává 
ve svém segmentu třídou sama pro sebe. Nový S 600 Guard 
je navíc poprvé – a jediný ve svém segmentu – k dispozici 
jako 4místný, ale i jako plnohodnotný 5místný vůz a se svým 
objemem zavazadlového prostoru 350 litrů a vysokým 
užitečným zatížením nabízí neomezené možnosti pro kaž-
dodenní použití.

Modelové varianty
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Příplatková 20palcová kovaná kola AMG s kryty šroubů kol zdůrazňují exkluzivní vzhled S 63 AMG.

Síla, rychlost a vytrvalost charakterizují S 63 AMG už na první pohled. Exkluzivita třídy S je navíc umocněna expresivním vzhledem AMG.

Exteriér S 63 AMG.

Model S 63 AMG je motorem V8 se dvěma turbodmychadly 
o výkonu 430 kW (585 k) a točivém momentu 900 Nm.  
K identifikaci poslouží nápis „V8 BITURBO“ na blatníku. Síla 
sedmistupňové sportovní převodovky AMG SPEEDSHIFT 
MCT je řízena programem Controlled Efficiency s funkcí 
ECO start-stop. O maximální komfort i při dynamické jízdě 

Standardně dodávaná 19palcová kovaná kola AMG.

se stará sportovní podvozek AMG pro prodlouženou verzi 
vycházející ze vzduchového odpružení AIRMATIC.

Atletický sedan charakterizuje specifický přední a zadní 
nárazník, jakož i prahové nástavce s dekorem v barvě  
stříbrná chrome. Černé deflektory na předním nárazníku 

zajišťují optimální aerodynamiku. Celkový dojem stylově 
dokreslují sportovní kola AMG, vysoce výkonný brzdový 
systém s šedě lakovanými brzdovými třmeny zdobenými 
nápisem AMG a sportovní výfukový systém AMG se dvěma 
dvojitými chromovanými koncovkami výfuku.
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Díky lehké konstrukci a inteligentně řešeným detailům je nový vůz S 63 AMG ještě sportovnější a úspornější než jeho předchůdci. 

AMG znamená mít motivaci stále znovu překonávat sám sebe. S 63 AMG: méně emisí, nižší spotřeba paliva, ještě vyšší výkon 430 kW (585 k) a točivý moment 900 Nm. 

Technika S 63 AMG.

Odlehčená konstrukce zajišťuje u modelu S 63 AMG  
úsporu hmotnosti přibližně 100 kilogramů v porovnání  
s předchozím modelem. Toho bylo dosaženo použitím  
karbonu a inovativních materiálů, lithium-iontového aku-
mulátoru a kovaných kol AMG se sníženou hmotností.  
Výsledkem je snížení spotřeby paliva, nižší hodnoty emisí  
a dynamičtější jízdní chování. Rozdělení trakce v po-
měru 1/3 k 2/3 mezi přední a zadní nápravu zajišťuje 
vysokou jízdní dynamiku typickou pro AMG a maxi-
mální potěšení z jízdy. Zlepšuje ovládání vozidla na mokré 
vozovce a na suché vozovce zajišťuje suverénní přenos 
enormní síly modelu AMG na vozovku. Sedmistupňová 
sportovní převodovka AMG SPEEDSHIFT MCT s mok-
rou rozjezdovou spojkou podporuje výkonnost a je dimen-
zována na maximálně sportovní styl jízdy – aniž by byl  
snížen komfort.
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Samostatná sedadla čalouněná kůží Nappa s diamantovým prošitím nabízejí komfort a spoustu prostoru pro požitek z jízdy. 

Vývoj interiéru nové třídy S si vyžádal dva a půl roku usilovné práce.

Interiér S 63 AMG.

Specifická sedadla AMG jsou navržena pro sportovní styl 
jízdy a poskytují zesílené boční vedení. Kovové emblémy 
AMG na předních i zadních sedadlech poukazují na jejich 
původ. Sedadla, dodávaná ve standardní výbavě, jsou  

Vyražený symbol AMG na středové konzole.

čalouněna kůží Nappa s kontrastním prošitím. Atletický 
vzhled podtrhuje příplatková sada Exclusive díky perforované 
kůži Nappa Exclusive s diamantovým prošitím. Sportovní 
pedály s protiskluzovou úpravou, sportovní volant AMG, 

koberečky AMG, prahové lišty AMG a analogové hodiny  
v designu IWC jsou dalšími prvky sportovní výbavy.



72

Sportovní interiér se sportovními sedadly AMG a sportovním volantem AMG. Kované 20palcové víceloukoťové kolo AMG, standardně dodávané, s výkonným 
karbon-keramickým dvoudílným brzdovým kotoučem AMG.

S 65 AMG.
S 65 AMG – výkon v té nejexkluzivnější podobě. 

S 65 AMG je poháněn biturbomotorem AMG V12, který  
v sobě spojuje velkou sílu a vysoce tichý chod. Výkon  
463 kW/630 k zajišťuje maximální točivý moment 1000 Nm. 
Silnější než AMG V12 je pravděpodobně jen jediné:  
Vaše touha vyrazit.

V interiéru Vás čeká exkluzivní prostředí s nejjemnější  
kůží a ušlechtile zpracovanými ozdobnými prvky. Sportovní 
sedadla ve vzhledu AMG s diamond prošitím poskytují  
optimalizované boční vedení. Sportovní volant AMG je pro-
veden v kůži Nappa s krytem airbagu v kůži Nappa s hli-
níkovými řadicími pádly stříbrné barvy. 

Této řeči designu stačí tři písmena k vyvolání úžasu: AMG. 
AMG Styling sestává ze specifického předního nárazníku  
s chromovými deflektory, zadního nárazníku s chromovanou 
vložkou ve vysokém lesku a prahových nástavců s chro-
movými vložkami ve vysokém lesku.
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AMG Performance Studio.
Sportovní charakter: AMG Performance Studio vyladí třídu S od karbon-keramických brzd až po podsvícené prahové lišty AMG.

Karbon-keramický dvoudílný brzdový kotouč AMG se speciálně lakovanými 
brzdovými třmeny a nápisem „AMG Carbon Ceramic“.

Díky rozsáhlé nabídce výbavy vozidel od AMG Performance 
Studio se S 63 AMG a S 65 AMG stávají ještě exkluzivněj-
šími. Pro třídu S je úplně poprvé použita špičková karbon -
keramická brzdová soustava AMG. Ta garantuje nejen 
nejkratší brzdnou dráhu a vysokou odolnost, ale poskytuje 
i brzdný výkon jako v motoristickém sportu. Sportovní 
charakter má i kryt motoru AMG z karbonu a červeně lakova-
né třmeny kotoučových brzd. Sada AMG carbon Exteriér 
zušlechťuje S 63 AMG a S 65 AMG kvalitními ozdobnými 
prvky z karbonu, jako jsou ozdobné aplikace na předním  
a zadním nárazníku, prahových nástavcích a krytech vněj-
ších zpětných zrcátek. Stejně tak výrazná jsou leštěná  
kovaná dvouloukoťová kola AMG v barvě šedá titanium nebo 
10loukoťová kola v barvě šedá titanium, leštěná či černá 
matná, s pneumatikami 255/40 R 20 vpředu a 285/35 R 20 
vzadu a kovanými kryty šroubů kol. Dynamický design  
pokračuje i v interiéru v podobě ozdobných prvků AMG 

v provedení karbon/klavírový černý lak a volantu AMG 
Performance. Dále patří k mimořádné nabídce AMG  
Performance Studio podsvícené prahové lišty s nápisem 
„AMG“ a exkluzivní koberečky AMG. 

A kdo by chtěl S 63 AMG a S 65 AMG řídit v rychlosti  
300 km/h, může si zvolit sadu Driver AMG, která zahrnuje 
zkušební jízdu pod profesionálním vedením v Driving  
Academy AMG.
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Vnější zpětná zrcátka sady AMG carbon Exteriér.Prahové lišty AMG s nápisem „AMG“ a bílým podsvícením. Brzdové třmeny AMG, červeně lakované.

Kryt motoru AMG v karbonu. Ozdobné prvky AMG v karbonu/černém klavírovém laku. Sada Driver AMG s maximální rychlostí 300 km/h.

Výbava AMG Performance Studio | Výběr. 



76

Exteriér.

Mercedes-Maybach.

1 K dispozici pouze pro model S 600.

Pro zvýšení komfortu jízdy nejsou s novým modelem  
Mercedes-Maybach třídy S stanoveny žádné hranice. Důka-
zem je také standardně dodávané panoramatické střešní 
okno s příplatkovou funkcí MAGIC SKY CONTROL1. Po stisk-
nutí tlačítka se během několika sekund promění z tmavého 
okna v průhledné nebo naopak. V průhledném stavu si mo-
hou cestující díky velké skleněné ploše v inte riéru vychutnat 
obzvláště světlou a příjemnou atmosféru. 

cované zadní dveře a pevně zabudované trojúhelníkové 
okno. Chromované prvky na sloupku B, bočních troj-
úhelníkových oknech a zadním nárazníku jsou důsledným 
pokračováním ušlechtilého vzhledu luxusního sedanu. 
Stejně jako dvě standardní dvojité koncovky výfuku a za 
příplatek dodávaná kovaná kola. 

K velkému umění diplomacie patří elegantně zapůsobit 
vlastními přednostmi. To se vozu Mercedes-Maybach  
třídy S jako „poslu těch nejlepších zpráv“ daří nenapodo-
bitelným způsobem. 

Již maska chladiče se svými třemi výraznými dvojitými lame-
lami a svislými chromovanými lištami vyjadřují exkluzivní 
design. Výraznou známkou luxusní nabídky prostoru, díky 
zvětšenému rozvoru náprav o 200 mm, jsou nově zpra-
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Interiér.

Mercedes-Maybach. 

Interiér nového modelu Mercedes-Maybach třídy S vytváří 
atmosféru, ve které snadno pocítíte opravdové pohodlí. 

Mercedes-Maybach třídy S je o 207 mm delší než prodlou-
žená verze třídy S. Abyste si mohli zejména v zadní části 
vozu vychutnat ještě více volného prostoru. Díky sedadlům 
Executive na pravé a levé straně, které lze stisknutím  

tlačítka uvést do polohy pro ležení sklopením až o 43,5°. 
Zažijte jedinečný pocit prostoru – který je ještě více 
umocněn rozšířeným ambientním osvětlením, třetím oknem 
za sloupkem C a panoramatickým střešním oknem. Dva 
kvalitní výklopné stolky promění konzolu business v příplat-
kové výbavě First Class v zadní části vozu na psací stůl. 

A standardní sada ozdobných prvků Exclusive dodá interiéru 
neobyčejně stylový ráz díky aplikacím ze vzácného dřeva.

Čistě luxusní cestování – interiér modelu Mercedes-Maybach třídy S. Exkluzivita do detailu – nápis Maybach a ušlechtilé analogové hodiny IWC. 
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Stylové prvky, sportovní duch a exkluzivita Vašeho vozidla budou ještě více umocněny.

Linie AMG.

Linie výbavy AMG Line zahrnuje například markantní vzhled 
AMG, jakož i dynamická kola AMG z lehké slitiny ve dvojím 
provedení. Koberečky AMG s nápisem „AMG“, ozdobné 
prvky ve dřevě topolu černé lesklé barvy a sportovní pedály 
AMG vnášejí do interiéru sportovní akcenty.

Exteriér

5dvouloukoťová kola AMG z lehké slitiny, leštěná, lak v barvě šedá titanium,  
s pneumatikami 245/45 R 19 vpředu a pneumatikami 275/40 R 19 vzadu

Víceloukoťová kola AMG z lehké slitiny, leštěná, lak v barvě šedá titanium,  
s pneumatikami 245/40 R 20 vpředu a 275/35 R 20 vzadu (za příplatek)

Vzhled AMG (přední a zadní nárazník a prahové nástavce s vložkami lakovanými 
v barvě vozu)

Chromovaný dekor v zadním nárazníku (u vznětových motorů)

Perforované brzdové kotouče a brzdové třmeny s nápisem „Mercedes-Benz“

Dvě viditelné koncovky výfuku (u zážehových motorů)

Interiér

Velurové koberečky s nápisem „AMG“

Sportovní pedály AMG z kartáčované ušlechtilé oceli s protiskluzovou úpravou

Ozdobné prvky z černého topolového dřeva v lesklém provedení
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Vrchol sportovního ducha.

Linie AMG Plus.

Jako doplněk k linii výbavy AMG Line dodává vozidlu ještě 
dynamičtější vzhled linie výbavy AMG Line Plus. Pečlivě 
vzájemně sladěná výbava zahrnuje leštěná víceloukoťová 
kola AMG z lehké slitiny, lakovaná černou barvou s vy-
sokým leskem, sportovní sedadla AMG, jakož i sportovní 
volant AMG. 

Exteriér

Víceloukoťová kola AMG z lehké slitiny, leštěná, lakovaná černou barvou  
s vysokým leskem, s pneumatikami 245/40 R 20 vpředu a 275/35 R 20 vzadu

Interiér

Sportovní volant AMG 

Sportovní sedadla AMG čalouněná kůží Nappa nebo kůží Nappa Exclusive  
(za příplatek)
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Ozdobný prvek: designo dřevo myrty, sunburst, barva hnědá lesklá.

Stylově sladěná kombinace kvalitních výbav splňuje nejvyšší nároky na komfort, kvalitu a design. 

Sada Exclusive.

Vedle charakteristického provedení sedadel s motivy dia-
mond design a kontrastním prošitím a lemováním sedadel 
zvýrazní exkluzivitu interiéru rovněž velkorysé použití kůže 
Nappa a velkoplošných ozdobných dřevěných prvků. Výrazné 
jsou i další detaily, jakými jsou osvětlené nástupní prahy  
s nápisem „Mercedes-Benz“, nákladová hrana zavazadlo-

Zadní část zušlechťují další dřevěné ozdobné prvky ve středních výplních dveří a na zadní straně předních sedadel.

vého prostoru z ušlechtilé oceli, strop a sluneční clony ča-
louněné mikrovláknem DINAMICA. Interiér vozidla lze dle 
přání stylově doladit pomocí ozdobných prvků Exclusive. 
Zadní části opěradel předních sedadel jsou provedeny  
v ušlechtilém dřevě, stejně jako střední výplně dveří a kryty 
větracích výdechů v zadní části vozidla. Rozsah sady 

Exclusive doplňují za příplatek atraktivní dřevěné ozdobné 
prvky: designo dřevo myrty, úprava sunburst, v barvě hnědá 
lesklá a designo dřevo jasanu, metalické.
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Standardní výbava | Výběr.

Přední sedadla elektricky nastavitelná. Přehrávač DVD. Reproduktory se systémem Frontbass.

Přední LED světlomety. Dvojramenný multifunkční volant čalouněný kůží Nappa s 12 tlačítky. Automatická klimatizace THERMOTRONIC.
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Příplatkové výbavy | Výběr.

LED Intelligent Light System. Sada jízdních asistentů Plus. Sada AIR-BALANCE včetně ionizace, filtrování a osvěžování vzduchu.

Polštář opěrky hlavy (součást elektricky nastavitelných zadních sedadel). MAGIC BODY CONTROL. Surround soundsystem Burmester®.
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Čalounění a ozdobné prvky.

Černá barva je ztělesněním elegance. Sedadla jsou čalou-
něna černou tkaninou, kůží, kůží Nappa nebo kůží Nappa 
Exclusive. Čalounění stropu je rovněž provedeno v černé 
barvě, stejně jako loketní opěrka a přístrojová část stře-
dové konzoly je pak čalouněna umělou kůží ARTICO. Oblo-
žení dveří jsou potažena ručně šitými prvky z materiálu 
planware. Estetický dojem interiéru dokresluje kombinace 
ozdobných prvků z tmavě hnědého eukalyptového dřeva.

1  Příplatková výbava. 2 Pouze pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. 3 Příplatková výbava pouze 
pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. Standardní výbava pro S 65 AMG. 4 Příplatková výbava. 
Standardní výbava pro S 600, S 65 AMG a Mercedes-Maybach třídy S. 5 Součástí dodávky je 
sada ozdobných prvků Exclusive (kód 735).

Černá/černá

001
201
801
851

Tkanina 
Kůže 
Kůže Nappa | 501 Kůže Nappa Exclusive1

Kůže Nappa AMG2 | 561 Kůže Nappa Exclusive AMG3

Ozdobné prvky

734
731
729
727
H06
H10
H21

Dřevo eukalyptu, tmavě hnědé, lesklé
Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé4

Dřevo topolu, černé, lesklé1

designo dřevo myrty, sunburst, hnědé, lesklé1, 5

designo dřevo jasanu, metalické1, 5

AMG karbon/klavírový lak, černý1, 5

designo klavírový lak, černý1, 5
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Barevný odstín béžová silk/hnědá espresso zdůrazňuje 
ušlechtilý charakter interiéru luxusního sedanu. Středová 
konzola, dveře a přístrojová deska jsou čalouněny kůží  
v barvě béžová silk. Světle béžová kůže Nappa na sedadlech 
s příčným prošitím v kombinaci s hnědými ozdobnými 
prvky ve vysokém lesku působí přívětivě, jakoby Vás zvala 
dovnitř. Světlé čalounění stropu opticky zvětšuje prostor, 
takže to vypadá, že pohodlnému cestování nejsou stanoveny 
žádné hranice. 

1  Příplatková výbava. 2 Pouze pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. 3 Příplatková výbava pouze 
pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. Standardní výbava pro S 65 AMG. 4 Příplatková výbava. 
Standardní výbava pro S 600, S 65 AMG a Mercedes-Maybach třídy S. 5 Součástí dodávky je 
sada ozdobných prvků Exclusive (kód 735).

Béžová silk/hnědá espresso

205
805
855

Kůže 
Kůže Nappa | 505 Kůže Nappa Exclusive1

Kůže Nappa AMG2 | 565 Kůže Nappa Exclusive AMG3

Ozdobné prvky

734
731
729
727
H10
H21

Dřevo eukalyptu, tmavě hnědé, lesklé
Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé4

Dřevo topolu, černé, lesklé1

designo dřevo myrty, sunburst, hnědé, lesklé1, 5

AMG karbon/klavírový lak, černý1, 5

designo klavírový lak, černý1, 5

Výbavy
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Jednoduchá elegance je na první pohled charakteristická 
pro barevný odstín šedá crystal/šedá seashell. Světlé  
ozdobné prvky v provedení designo dřevo jasanu, metalické, 
jakož i propracovaný vzhled sedadel v kůži Nappa dýchají 
luxusem. Dokonce i volant a středová konzola jsou čalou-
něny světlou kůží a stejně jako sedadla výborně vzdorují 
horku, čímž činí z nové třídy S optimální sedan business 
i v parných letních dnech.

1  Příplatková výbava. 2 Pouze pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. 3 Pouze pro S 63 AMG,  
S 63 AMG 4MATIC a S 65 AMG. 4 Příplatková výbava pouze pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. 
Standardní výbava pro S 65 AMG a Mercedes-Maybach třídy S. 5 Součástí dodávky je  
sada ozdobných prvků Exclusive (kód 735).

Šedá crystal/šedá seashell 

208
808
858

Kůže 
Kůže Nappa | 508 Kůže Nappa Exclusive1

Kůže Nappa AMG2 | 568 Kůže Nappa Exclusive AMG3

Ozdobné prvky

734
731
729
727
H06
H10
H21

Dřevo eukalyptu, tmavě hnědé, lesklé
Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé4

Dřevo topolu, černé, lesklé1

designo dřevo myrty, sunburst, hnědé, lesklé1, 5

designo dřevo jasanu, metalizované1, 5

AMG karbon/klavírový lak, černý1, 5

designo klavírový lak, černý1, 5
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214

814|514|864|584 H21

734

H10

731

729

727

Výbavy

Kombinace barevných odstínů černá/hnědá nut působí vý-
razně a ušlechtile. Interiér se představuje alternativně  
s čalouněním v kůži, kůži Nappa nebo kůži Nappa Exclusive. 
Loketní opěrky středové konzoly jsou potaženy kůží Nappa, 
ozdobným dřevem je zde tmavě hnědý, lesklý eukalyptus  
a stropní čalounění je černé.

1  Příplatková výbava. 2 Pouze pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. 3 Příplatková výbava pouze 
pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. Standardní výbava pro S 65 AMG. 4 Příplatková výbava. 
Standardní výbava pro S 600, S 65 AMG a Mercedes-Maybach třídy S. 5 Součástí dodávky je 
sada ozdobných prvků Exclusive (kód 735).

Hnědá nut/černá 

214
814
864

Kůže 
Kůže Nappa | 514 Kůže Nappa Exclusive1

Kůže Nappa AMG2 | 584 Kůže Nappa Exclusive AMG3

Ozdobné prvky

734
731
729
727
H10
H21

Dřevo eukalyptu, tmavě hnědé, lesklé
Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé4

Dřevo topolu, černé, lesklé1

designo dřevo myrty, sunburst, hnědé, lesklé1, 5

AMG karbon/klavírový lak, černý1, 5

designo klavírový lak, černý1, 5
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515|865|585 H21

H10

731

729

727

H06

815

Interiér barevného provedení porcelain/černá ztělesňuje 
moderní vzhled a expresivitu. Čalounění stropu, prostor 
pro nohy a středová konzola jsou v černé barvě a kontrastují 
se sedadly v kůži Nappa Exclusive porcelain s diamanto-
vým prošitím a kontrastním lemováním. Loketní opěrky stře-
dové konzoly jsou potaženy stejnou kůží. Ozdobné dřevo  
v provedení myrty, hnědé, lesklé doplňuje tuto kombinaci.

1  Příplatková výbava. 2 Pouze pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. 3 Příplatková výbava pouze 
pro S 63 AMG a S 63 AMG 4MATIC. Standardní výbava pro S 65 AMG. 4 Příplatková výbava. 
Standardní výbava pro S 600, S 65 AMG a Mercedes-Maybach třídy S. 5 Součástí dodávky je 
sada ozdobných prvků Exclusive (kód 735).

Porcelain/černá

815
515
865

Kůže Nappa
Kůže Nappa Exclusive1 
Kůže Nappa AMG2 | 585 Kůže Nappa Exclusive AMG3 

Ozdobné prvky

731
729
727
H06
H10
H21

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé4

Dřevo topolu, černé, lesklé1

designo dřevo myrty, sunburst, hnědé, lesklé1, 5

designo dřevo jasanu, metalizované1, 5

AMG karbon/klavírový lak, černý1, 5

designo klavírový lak, černý1, 5
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502 H21

H10

731

729

727

Výbavy

Čalounění designo kůží Nappa Exclusive podtrhuje barev-
ným provedením prémiové postavení třídy S. Další možnosti 
výbavy designo naleznete v ceníku nebo na adrese  
www.mercedes-benz.com/designo

Působivou atmosféru v námořnickém stylu zprostředkovává 
výbava v barvě designo modrá deep sea/béžová silk. Se-
dadla s motivy diamond design, kontrastním prošitím a lemo-
váním jsou vyrobena z kůže Nappa v barvě modrá deep 
sea. Středová konzola, přístrojová deska, dveře a čalounění 
stropu v barvě béžová silk tvoří estetický kontrast ke tma-
vé kůži. Ozdobné prvky v myrtě, sunburst, v barvě lesklá 
hnědá připomínají kvalitní hudební nástroje.

1  Součástí dodávky je sada ozdobných prvků Exclusive (kód 735). 2 Nedodává se pro S 63 AMG, 
S 63 AMG 4MATIC a S 65 AMG. 3  Příplatková výbava.

designo.

Modrá deep sea/béžová silk1, 2

502 designo kůže Nappa Exclusive

Ozdobné prvky

731
729
727
H10
H21

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé
Dřevo topolu, černé, lesklé3

designo dřevo myrty, úprava sunburst, hnědé, lesklé3

AMG karbon/klavírový lak černý3

designo klavírový lak, černý3
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Jedinečnost ve dvou variacích: vybírejte z barevných  
kombinací designo kůže Exclusive semianilin béžová silk/
červená satin pearl nebo semianilin béžová silk/šedá  
titanium pearl.

Béžová silk/červená satin pearl1

975
995

designo kůže Exclusive semianilin1

designo kůže Nappa Exclusive AMG2

Béžová silk/šedá titanium pearl1

965
985

designo kůže Exclusive semianilin1

designo kůže Nappa Exclusive AMG2 

Ozdobné prvky

731
729
727
H10
H21

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé 
Dřevo topolu, černé, lesklé 
designo dřevo myrty, sunburst, hnědé, lesklé 
AMG karbon/klavírový lak černý 
designo klavírový lak černý 

1  Součástí dodávky je sada ozdobných prvků Exclusive (kód 735). 2 Příplatková výbava pouze 
pro S 63 AMG, S 63 AMG 4MATIC a S 65 AMG.
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1   Sedadla v nejjemnější kůži designo Exclusive semianilin béžová silk/
červená satin pearl s exkluzivním motivem diamond design na celé středové 
ploše sedadla, ve středové části středové konzoly a přístrojové desky. 
Horní díl přístrojové desky, obvodové lišty, středová část středové konzoly 
a loketní opěrky ve dveřích v kůži Nappa barvy červená satin pearl.

2   Zadní sedadla v nejjemnější designo kůži Exclusive semianilin béžová 
silk/šedá titanium pearl s exkluzivním motivem diamond design na celé 
středové ploše. Ve spojení se sedadly First Class také ve středové konzole. 
Středová loketní opěrka, obvodové lišty a loketní opěrka ve dveřích v kůži 
Nappa šedá titanium pearl.

3   Středová loketní opěrka v designo kůži Exclusive semianilin béžová silk/

červená satin pearl s exkluzivními motivy diamond design.

4   Volitelné ušlechtilé ozdobné prvky a volant v designo klavírovém laku 
černé barvy. 

5   Náročně zapracovaná výšivka Budapest, knoflíky čalounění a štítek 
designo.

6   Loketní opěrka v designo kůži Nappa béžová silk/šedá titanium pearl. 
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Víceloukoťová kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě stří-
brná vanadium, s pneumatikami 245/55 R 17 (kód 08R).

Kola.

9loukoťová kola z lehké slitiny, leštěná, lakovaná  
v barvě tremolite metalíza, s pneumatikami 245/55 R 17 
(kód 09R).

10loukoťová kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě stří-
brná vanadium, s pneumatikami 245/50 R 18 (kód R41).

Víceloukoťová kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě  
stříbrná vanadium, s pneumatikami 245/45 R 19 vpředu 
a 275/40 R 19 vzadu (kód 11R).

7trojloukoťová kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě  
stříbrná vanadium, s pneumatikami 245/45 R 19 vpředu 
a 275/40 R 19 vzadu (kód 12R). 

5dvouloukoťová kola z lehké slitiny, leštěná, lakovaná  
v barvě šedá himalaya, s pneumatikami 245/45 R 19 
vpředu a 275/40 R 19 vzadu (kód R17). 

Kované kolo, lakované v barvě stříbrná iridium, s pneu-
matikami 245/40 R 20 vpředu a 275/35 R 20 vzadu 
(pouze pro Mercedes-Maybach, kód 67R).

Víceloukoťová kola z lehké slitiny, lakovaná v barvě  
stříbrná thulium, s pneumatikami 245/40 R 20 vpředu  
a 275/35 R 20 vzadu (kód 13R).
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Kola AMG.

Víceloukoťová kola AMG z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
šedá titanium, leštěná, s pneumatikami 245/40 R 20 
vpředu a 275/35 R 20 vzadu (kód 769).

5dvouloukoťová kola AMG z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
šedá titanium, leštěná, s pneumatikami 245/45 R 19 
vpředu a 275/40 R 19 vzadu (standardní výbava pro linii 
AMG, kód 793).

10loukoťová kovaná kola AMG, lakovaná v barvě šedá 
titanium, leštěná, s pneumatikami 255/40 R 20 vpředu 
a 285/35 R 20 vzadu (pouze pro S 63 AMG, S 63 AMG 
4MATIC a S 65 AMG, kód 647).

Víceloukoťová kola AMG z lehké slitiny, lakovaná v barvě 
černá, vysoký lesk, leštěná, s pneumatikami 245/40 R 20 
vpředu a 275/35 R 20 vzadu (pouze v kombinaci s AMG 
Line Plus, kód 789).

Víceloukoťová kovaná kola AMG, keramicky leštěný  
povrch, s pneumatikami 255/40 R 20 vpředu  
a 285/35 R 20 vzadu (pouze pro S 65 AMG, kód 696).

10loukoťová kovaná kola AMG, lakovaná v barvě šedá 
titanium, leštěná, s pneumatikami 255/45 R 19 vpředu  
a 285/40 R 19 vzadu (standardní výbava pro S 63 AMG  
a S 63 AMG 4MATIC, kód 788).

5dvouloukoťová kovaná kola AMG, lakovaná v barvě šedá 
titanium, leštěná, s pneumatikami 255/40 R 20 vpředu 
a 285/35 R 20 vzadu (pouze pro S 63 AMG, S 63 AMG 
4MATIC a S 65 AMG, kód 753).

10loukoťová kovaná kola AMG, lakovaná v barvě matná 
černá, s leštěným límcem, s pneumatikami 255/40 R 20 
vpředu a 285/35 R 20 vzadu (pouze pro S 63 AMG, 
S 63 AMG 4MATIC a S 65 AMG, kód 648).
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Originální příslušenství.

Interiér třídy S osvěží čtyři dostupné vůně sady AIR-BALANCE. 

Mercedes je více než jen automobil. Je Vaším průvodcem na cestách, pracovištěm i životním prostorem. Podle toho se řídí nabídka originálního příslušenství Mercedes-Benz. 
→ www.mercedes-benz-accessories.com

Jezdit kultivovaně – o to se postará program originálního 
příslušenství Mercedes-Benz pro třídu S. U příplatkové 
sady AIR-BALANCE jsou v nabídce tři vůně, které zpříjemňu-
jí atmosféru v interiéru. Působivý vzhled dodává výrazný 
zadní spoiler a 19palcová kola z lehké slitiny1, 5loukoťová, 
s pneumatikami 245/45 R 19 vpředu a 275/40 R 19 

19palcová 5loukoťová kola z lehké slitiny s pneumatikami 245/45 R 19 
vpředu a 275/40 R 19 vzadu.

Praktická konzola na lyže a snowboard New Alustyle „Komfort“ poskytuje 
místo až pro šest párů lyží nebo čtyři snowboardy.

vzadu, v barvě tremolite, metalická, leštěná, jejichž design 
přitahuje pozornost nejen u stojícího vozidla. Přepravu 
všeho, co pro aktivní odpočinek potřebujete, lze komfortně 
zvládnout pomocí nosných systémů. Základní střešní  
nosič New Alustyle Vám nabízí flexibilní možnosti přepravy 
sportovního náčiní a zavazadel. Základní střešní nosič  

lze kombinovat s celou řadou různých střešních nástaveb, 
např. konzolou držákem lyží a snowboardů „Komfort“. Ten 
nabízí místo až pro šest párů lyží nebo čtyři snowboardy. 
Nakládání a vykládání usnadňuje praktická funkce vytažení.

1 Kola v příslušenství jsou dodávána bez pneumatik, krytů nábojů kol a šroubů kol; dostupnost závisí na motoru a zvolené výbavě; další informace obdržíte u svého partnera Mercedes-Benz.
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Svět servisních služeb „Mercedes me“, který je zde znázorněn na příkladu třídy C, není ještě k dispozici ve všech zemích.
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Naše další velká inovace 
nese Váš rukopis.

Na Vaše nové dotazy Vám Mercedes-Benz dává novou odpověď: 
Mercedes me. Fascinující svět služeb a zážitků. S inovativními,  
individualizovanými službami pro zajištění mobility, spojení, servisu  
a financování. Nový, jednoduchý a moderní: www.mercedes.me 
 

Tento nový portál je pro Vás již nyní otevřen. V kteroukoli denní i noční 
dobu, na Vašem smartphonu, tabletu nebo počítači. Získejte více infor-
mací o dalších nových technologiích Mercedes-Benz, sjednejte si online 
svůj příští termín servisní prohlídky nebo se informujte o individuálních 
možnostech financování Vašeho vysněného vozu. Nastupte a pojďte 
s námi utvářet budoucnost světa služeb.

Mercedes me
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Mercedes connect me znamená propojení vozidla a řidi-
če – a nejen to: automobil se stává součástí osobního  
života. Pro vyšší komfort a dobrý pocit, že jste i během 
jízdy neustále ve spojení. Ke connect me náleží základní 
služby, které mohou automaticky poskytnout pomoc v přípa-
dě poruchy nebo nehody, a také vzdálené služby on line – 
možnost, jak provést nastavení vozidla prostřednictvím 
smartphonu.

Mercedes me. Vítejte v novém světě služeb.
Pod názvem Mercedes me jsme sdružili to nejlepší z celého našeho světa služeb. Chtěli bychom Vás nadchnout, inspirovat 
a překvapit. A to od samého začátku: Mercedes me je Váš přístup do individualizovaného světa mobility, spojení, servisu  
a financování Mercedes-Benz. Svět Mercedes me však není dostupný pouze v digitální podobě. Navštivte také naše zážit-
kové obchody v metropolích, jako je Berlín, Hamburk, Mnichov, Paříž nebo Tokio. Srdečně Vás zveme: přijďte se seznámit  
s našimi moderními, individualizovanými službami a produkty.

Mercedes move me¹ nabízí přístup k inteligentním řešením 
mobility, jako je moovel, car2go a car2go Black: aplikace 
pro zajištění mobility sdružuje nabídky různých poskytova-
telů služeb a vyhledá tak optimální cestu z bodu A do 
bodu B – car2go je průkopnickým a špičkovým produktem 
na světovém trhu v oblasti Free-floating Carsharing.

1 Služby Mercedes move me nejsou v současnosti v České republice k dispozici.
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Mercedes assist me Vám značně zjednoduší údržbu 
Vašeho vozidla – od bezplatné kontroly až po pravidelné 
prohlídky za paušální poplatek. S naší digitální servisní 
knížkou budete mít navíc o všem přehled: získejte kdykoli 
online informace, které servisní a údržbové práce byly 
provedeny na Vašem vozidle Mercedes-Benz. Kromě toho 
si můžete pomocí Mercedes assist me online vyhledat 
prodejce Mercedes-Benz ve Vašem okolí a snadno a poho-
dlně si dohodnout termín servisní prohlídky. 

Prostřednictvím Mercedes-Benz financial Services  
spolu s Vámi nalezneme optimální řešení financování nebo 
leasingu pro Váš nový vůz Mercedes-Benz. Navíc Vám  
nabídneme pojištění, které bude ideálně sladěno s Vašimi 
potřebami. Poskytneme spolehlivou ochranu Vašemu  
rozpočtu i Vašemu vozidlu. Sestavte si z našich pojišťova-
cích produktů výhodné řešení odpovídající Vašim indivi-
duálním potřebám – nebo využijte možnosti kombinovat 
financování s pojiš těním.

S Mercedes inspire me Vám dáváme exkluzivní možnost 
nahlédnout do budoucnosti. Chceme Vám dopřát, abyste 
zažili budoucnost zblízka a inspirovali se našimi nápady. 
Chceme Vám pokaždé nabídnout ta nejlepší řešení, a pro-
to se s Vámi podělíme o naše nápady a rádi si poslech-
neme, který Vás zaujal. Naleznete je například v magazínu 
„Mercedes-Benz next“ doplněné o napínavé novinky  
a fascinující zprávy ze světa inovací, technologie a mobility.

Mercedes me
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Čím by byl motoristický sport bez Mercedes-Benz?
První vůz, který zvítězil v automobilových závodech, byl poháněn motorem Daimler. 
První Mercedes byl závodním automobilem. Angažovanost společnosti Mercedes-Benz 
v motorsportu má velkou tradici. Motoristický sport má dodnes velký vliv na naši značku  
a každé vozidlo s hvězdou. Zažijte tuto jedinečnou historii, jako by se odehrála včera: 
v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu. 

m ZíSKEJTE VíCE INfORMACí 

Zažijte to, co již 125 let hýbe světem, a podnikněte výlet  
do historie automobilu v muzeu Mercedes-Benz. Čeká Vás 
více než 1500 exponátů na 16 500 čtverečních metrech, 
mezi nimi takové unikáty jako nejstarší zachovaný Mercedes 
z roku 1902 nebo legendární Gullwing. Vítejte v místě ino-
vací: www.mercedes-benz-classic.com/museum
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Čím by byl Mercedes-Benz bez motoristického sportu?
3. června 1934 se při mezinárodním závodě Eifelrennen na Nürburgringu zrodil mýtus 
Stříbrný šíp. Výrobní tým MERCEDES AMG PETRONAS pokračuje v této tradici v sezóně 
2014 Formule 1. Soutěží především o kvalifikaci a vítězství – avšak nejen to. Zavedení 
hybridní technologie pohonu umožňuje vývojové práce, které jsou mimořádně cenné pro 
sériovou výrobu.

m ZíSKEJTE VíCE INfORMACí 

Zažijte fascinaci Formule 1 v multimediální podobě. 
https://www.facebook.com/MercedesAMGF1
https://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
https://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1# 
http://www.mercedes-benz.com/motorsport

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05 Hybrid, sezóna 2014.

Mercedes me



104

Rozměry. Barevné odstíny.

 
Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech. Zobrazené míry jsou uváděny jako střední hodnoty. Platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě.

Standardní barevný odstín 

040 Černá

Metalické barevné odstíny1 

183
197
474
775
792
890
897
988
998

Černá magnetite
Černá obsidian
Hnědá peridot
Stříbrná iridium
Stříbrná palladium
Modrá cavansite
Černá ruby
Stříbrná diamond
Modrá anthracite

Barevný odstín designo1

799 designo bílá diamond bright

Speciální barevné odstíny designo1 

033
044
049

designo černá mocha metalíza
designo magno šedá allanite
designo magno bílá cashmere

Třída S

Třída S, prodloužená verze

Mercedes-Maybach třídy S

Systém lakování Mercedes-Benz obsahuje jeden z nejlep-
ších čirých laků na automobilovém trhu a rozhodujícím 
způsobem přispívá k zachování hodnoty vozidla. Tajemství 
jeho kvality spočívá v jeho obzvlášť husté molekulární 
struktuře. Díky ní je čirý lak – ať už standardní nebo meta-
lický – odolnější a vytváří trvalý a viditelně intenzivnější 
lesk.

1  Příplatková výbava. 

Informace o dalších speciálních barevných odstínech designo získáte  
u Vašeho prodejce Mercedes-Benz.
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Technické údaje.
Vznětový motor Zážehové motory

S 350 BlueTEC S 350 BlueTEC 4MATIC S 500 S 500 4MATIC Mercedes-Maybach 
S 500

Mercedes-Maybach 
S 600

Uspořádání/počet válců V6 V6 V8 V8 V8 V12

Zdvihový objem motoru (cm3) 2987 2987 4663 4663 4663 5980

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 190 (258)/3600 190 (258)/3600 335 (455)/5250–5500 335 (455)/5250–5500 335 (455)/5250–5500 390 (530)/4900–5300

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 620/1600–2400 620/1600–2400 700/1800–3500 700/1800–3500 700/1800–3500 830/1900–4000

Převodovka 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) [prodloužená verze] 6,8 [6,8] 6,8 [6,8] 4,8 [4,8] 4,8 [4,8] 5,0 5,0

Maximální rychlost cca (km/h) [prodloužená verze] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 2502

Rozměry pneumatik 245/55 R 17 245/55 R 17 245/50 R 18 245/50 R 18 245/45 R 19 PN, 
275/40 R 19 ZN

245/45 R 19 PN, 
275/40 R 19 ZN

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Ve městě [prodloužená verze]

Mimo město [prodloužená verze]

Kombinovaná [prodloužená verze]

7,3–7,0 [7,4–7,1]

5,1–4,7 [5,2–4,8]

5,9–5,5 [6,0–5,6]

7,7–7,4 [7,7–7,4]

5,6–5,1 [5,6–5,1]

6,4–5,9 [6,4–5,9]

12,8–12,1 [12,8–12,1]

7,1–6,4 [7,1–6,4]

9,1–8,6 [9,1–8,6]

13,3–12,8 [13,3–12,8]

7,5–6,9 [7,5–6,9]

9,6–9,1 [9,6–9,1]

11,9
7,0
8,9

16,9
8,7
11,7

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz [prodloužená verze] 155–146 [158–148] 168–156 [168–156] 213–199 [213–199] 225–211 [225–211] 207 274

Emisní norma [prodloužená verze]4 Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 Euro 6

Emisní třída [prodloužená verze] A [A] A [A] D [D] D [D] C F

Objem nádrže (l)/z toho rezerva cca 70/8,0 70/8,0 80/8,0 80/8,0 80/8,0 80/8,0

Objem zavazadlového prostoru (l) 510 510 530 530 500 500

Průměr otáčení (m) [prodloužená verze] 11,9 [12,3] 11,9 [12,3] 11,9 [12,3] 11,9 [12,3] 12,9 12,9

Pohotovostní hmotnost5/celková přípustná hmotnost (kg) 
[prodloužená verze]

1955/2655 
[1975/2690]

2025/2715 
[2045/2750]

1995/2695 
[2015/2730]

2050/2715 
[2070/2750]

2220/2795 2335/2815 

Přípustná hmotnost přívěsu brzděného/nebrzděného (kg) 
[prodloužená verze]

2100/750 
[2100/750] 

2100/750 
[2100/750] 

2100/750 
[2100/750] 

2100/750 
[2100/750] 

Neuvedeno/neuvedeno Neuvedeno/neuvedeno

1  Údaje podle směrnice 80/1269/EHS v současně platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Udávané hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v aktuálním 
platném znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Mohou  

Údaje a barvy

To nejlepší pro motor:
Originální motorové oleje Mercedes-Benz.
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Zážehové motory Alternativní pohony

S 600 S 63 AMG S 63 AMG 4MATIC S 65 AMG S 300 BlueTEC HYBRID S 400 HYBRID S 500 PLUG-IN HYBRID

V12 V8 V8 V12 R4 V6 V6

5980 5461 5461 5980 2143 3498 2996

390 (530)/4900–5300 430 (585)/5500 430 (585)/5500 463 (630)/4800–5400 150 (204) + 20 (27)/3800 225 (306) + 20 (27)/6500 245 (333)/5250–6000
85 (116)/35006

830/1900–4000 900/2250–3750 900/2250–3750 1000/2300–4300 500 + 250/1600–1800 370 + 250/3500–5250 480/1600–4000

7G-TRONIC PLUS AMG SPEEDSHIFT MCT 
7stupňová sportovní  
převodovka

AMG SPEEDSHIFT MCT 
7stupňová sportovní  
převodovka

AMG SPEEDSHIFT PLUS 
7G-TRONIC

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

– [4,6] 4,4 [–] – [4,0] – [4,3] 7,6 [7,6] 6,8 [6,8] – [5,2]

– [2502] 2502 [–] – [2502] – [2502] 240 [240] 2502 [2502] – [2502]

245/45 R 19 PN, 
275/40 R 19 ZN

255/45 ZR 19 PN, 
285/40 ZR 19 ZN

255/45 ZR 19 PN, 
285/40 ZR 19 ZN

255/40 ZR 20 PN, 
285/35 ZR 20 ZN

245/55 R 17 245/55 R 17 245/50 R 18 PN, 
275/45 R 18 ZN

– [16,4–16,4]

– [8,4–8,4]

– [11,3–11,3]

13,8–13,8 [–] 
7,9–7,9 [–]

10,1–10,1 [–]

– [14,1–14,1]

– [8,1–8,1]

– [10,3–10,3]

– [17,1–17,1]

– [8,6–8,6]

– [11,9–11,9]

4,8–4,7 [4,8–4,7]

4,6–4,3 [4,6–4,3]

4,7–4,4 [4,7–4,4]

7,4–6,6 [7,4–6,6]

6,5–6,1 [6,5–6,1]

6,8–6,3 [6,8–6,3]

– [–]

– [–]

– [2,8]

– [264–264] 237–237 [–] – [242–242] – [279–279] 124–115 [124–115] 159–147 [159–147] – [65]

– [Euro 6] Euro 6 [–] – [Euro 6] – [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] – [Euro 6]

– [F] E [–] – [F] – [F] A+ [A+] A [A] – [A+]

80/8,0 70/10,0 70/10,0 80/12,0 70/8,0 70/8,0 70/8,0

500 510 510 470 490 [510] 510 395

– [12,3] 11,9 [–] – [12,3] – [12,3] 11,9 [12,3] 11,9 [12,3] – [12,3]

– 
[2185/2740]

2045/2700 
[–]

– 
[2070/2725]

– 
[2250/2750]

2015/2715 
[2035/2750]

1925/2595 
[1945/2630]

– 
[2215/2825]

– 
[–]

– 
[–]

– 
[–]

– 
[–]

– 
[–]

– 
[–]

– 
[–]

se vyskytnout odchylky v jednotlivých zemích. 5 Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, včetně řidiče 68 kg a zavazadla 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatková výbava  
a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem sníží užitečné zatížení. 6 Údaje se vztahují na elektromotor. Další technické údaje najdete na www.mercedes-benz.cz
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183

197

474

775

792

890

897

988

998

040 799 033

044

049

Standardní barevný odstín Metalické barevné odstíny1

Údaje a barvy

Barevný odstín designo1 Speciální barevné odstíny designo1
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Tř
ída

 S.

Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo 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. V jednom z těchto zařízení můžete 
své vozidlo bezplatně odevzdat. Tím významně přispějete k uzavření recyklačního cyklu a k ochraně přírodních zdrojů.

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

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 6.10.2014 mohlo dojít ke změnám produktu. 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 výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku 
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 katalog může obsahovat rovněž typy a služby, které 
nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou platné pouze pro Spolkovou  
republiku Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně posledního závazného stavu se proto prosím informujte u svého pro-
dejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz
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