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Kabriolet třídy S.







Vychutnejte si opravdový  
luxus naší doby.

Vyhraďte si dostatek času, zapomeňte na vše ostatní a dopřejte si radost z jízdy v novém  
kabrioletu třídy S. Hlavním designovým prvkem interiéru je nádherně tvarovaná přístrojová 
deska s velkoplošnými dřevěnými nebo karbonovými ozdobnými prvky. Vysoká kvalita  
ručního zpracování dotváří dokonalý dojem, který Vás oprostí od veškerého shonu a obohatí 
o fascinující zážitky. 





Komfort pod širým nebem.

S 500 Vám umožní jízdní výkon na úrovni sportovního vozu. Zvuk motoru V8 si  
Vás zcela podmaní. Při tom všem se vznášíte nad vozovkou díky podvozku AIRMATIC  
se vzduchovým odpružením a adaptivním systémem tlumení. Více moderních 
technologií a emocí Vás na cestách hýčkat snad ani nemůže.





Elegance a harmonie v jednom. Exteriér a interiér splývají v neo
dolatelný celek. Naši designéři to nazývají „principem smyslné  
čistoty“. Propůjčili tomuto velkému kabrioletu obdivuhodnou lehkost  
a dynamiku. Krásnější poklonu fascinaci jízdy s otevřenou střechou  
si nelze představit.



Kabriolet třídy S. 
Nový kabriolet třídy S umožňuje příjemnou jízdu s otevřenou střechou i při nízkých teplotách 
nebo silném větru. Systém AIRCAP (příplatková výbava) znatelně snižuje víření vzduchu 
v interiéru, za příplatek dodávané vyhřívání v opěrkách hlavy AIRSCARF vytvoří šál teplého 
vzduchu kolem Vašich ramen. Příplatková sada komfortního vyhřívání navíc umožňuje  
vyhřívání sedadel, loketních opěrek a volantu. Plně automatická skládací plátěná střecha 
splňuje nejpřísnější požadavky na zvukový komfort uvnitř vozu a umožňuje otevírání  

a za vírání střechy až do rychlosti 50 km/h. Optimální teplotu v každé jízdní situaci zajišťuje 
automatická klimatizace THERMOTRONIC s inteligentní regulací. S otevřenou i zavřenou 
střechou Vás důmyslně propojené asistenční a bezpečnostní systémy, jako je DISTRONIC 
PLUS s asistentem řízení a funkcí Stop&Go Pilot, ochranný systém proti převrácení  
a airbagy hlavy, podporují v tom, abyste dorazili do cíle nejen stylově, ale i bezpečně. 

Obrázek znázorňuje simulaci proudění vzduchu.



Prvotřídní provedení interiéru.
Interiér nového kabrioletu třídy S Vás okouzlí sportovně luxusním designem, ušlechtilými 
materiály a mimořádným vzhledem. Exkluzivní vzhled vozu podtrhuje elegantně klenutá 
přístrojová deska s displejem o úhlopříčce 31,2 cm, pečlivě vybírané materiály té nejvyšší 
kvality a precizní řemeslné provedení. Pro maximální individualizaci interiéru vozu můžete 
volit mezi třemi různými variantami kůže ve vybraných barevných kombinacích.

Nadstandardní komfort Vám nabízí systémy jako COMAND Online, touchpad a headup 
displej. Doplňkovou relaxaci poskytuje na přání masážní funkce ENERGIZING sady  
komfortních sedadel. Ambientní osvětlení prozáří interiér vozu příjemným, nepřímým 
světlem, u něhož si můžete podle Vaší nálady zvolit jeden ze sedmi odstínů. Příjemnou  
atmosféru dokreslí exkluzivní vůně „PACIFIC MOOD“ pro kabriolet třídy S jako součást 
příplatkové sady AIRBALANCE.



Standardní výbava.
Příslovečným srdcem nového kabrioletu S 500 je motor V8 s přeplňováním dvěma  
turbo dmychadly. Výkon je na kola přenášen prostřednictvím devítistupňové automatické 
převodovky 9GTRONIC. Standardní výbava zahrnuje LED Intelligent Light System. 

V interiéru najdete čalounění kůží, použité na sedadlech s kontrastním prošitím, a horní 
část přístrojové desky je čalouněna umělou kůží ARTICO. 



Příplatková výbava.
Nový kabriolet třídy S Vám zajistí exkluzivní hudební zážitek pod širým nebem: se systémem 
Surround Soundsystem Burmester® HighEnd. 23 speciálně koncipovaných reproduktorů, 
24 kanálů a technologie vyvinuté zvláště pro tento účel vytváří fascinující prostorový zvuk. 
Abyste si mohli tento luxus nerušeně vychutnat, nabízíme automatický systém AIRCAP. 

Po stisknutí spínače AIRCAP se vysune aerodynamická lamela z čelního okna a větrný štít 
za opěrkami hlavy zadních sedadel. Doplňkovou komfortní součástí výbavy pro řidiče 
a spolujezdce je vyhřívání v opěrkách hlavy AIRSCARF. Prostřednictvím výdechů vzduchu 
v opěrkách vytvoří teplý vzduch neviditelný šál kolem Vašeho krku a šíje.



Linie výbavy AMG a AMG Plus. 
Linie výbavy AMG spojuje dokonale vzájemně sladěné prvky pro dosažení sportovního 
charakteru a exkluzivity – od dynamického stylingu AMG se sportovními koly AMG  
z lehké slitiny a perforovanými brzdovými kotouči až po sportovní pedály AMG a ušlechtilé 
ozdobné prvky v černém lesklém topolovém dřevu. Tento vzhled je pak v linii AMG Plus 

ještě více zvýrazněn vybranými výbavami. Patří k nim například černě lakovaná kola AMG 
z lehké slitiny, sportovní sedadla AMG se specifickou grafikou V8 a sportovní volant AMG 
v kůži nappa.



Nový kabriolet Mercedes-AMG S 63 4MATIC. 
Nový kabriolet MercedesAMG doplňuje segment třídy S o vozidlo s výjimečným vzhledem  
a jízdní dynamikou: pohon všech kol 4MATIC zaměřený na výkon ve spojení se sportovním 
podvozkem AMG založeným na systému AIRMATIC přináší maximální trakci a agilitu;  
biturbomotor V8 AMG se zdvihovým objemem 5,5 litru, výkonem 430 kW (585 k) a točivým 
momentem 900 Nm dodává vozu potřebnou sílu a mocný zvuk. Exteriér nového kabrioletu 

MercedesAMG S 63 4MATIC se vyznačuje expresivním vzhledem: dynamický charakter 
vozidla se odráží v nápaditém designu AMG. Hlavními designovými znaky jsou přední  
nárazník AMG s ozdobnými prvky v černé lesklé barvě a prahové nástavce AMG s vložkami 
v chromovaném provedení a zadní nárazník AMG s prvky v černé lesklé barvě. To vše 
završují kovaná kola AMG.
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Výbava interiéru.

Čalounění

201
205
551
555
558
561
565
567
568
574
575
584
585
801
805
818
851
855
858
961
965
974
975
977
978

Černá/černá
Porcelain/hnědá espresso
Černá/černá1, 4

Porcelain/hnědá espresso1, 4

Šedá crystal/černá1, 4

Černá/černá2

Porcelain/hnědá espresso2

Červená bengal/černá2

Šedá crystal/černá2

Hnědá saddle/černá1, 4

Porcelain/modrá deep sea3, 4

Hnědá saddle/černá2

Porcelain/modrá deep sea2

Černá/černá3

Porcelain/hnědá espresso3

Šedá crystal/černá3

Černá/černá1

Porcelain/hnědá espresso1

Šedá crystal/černá1

Černá/černá3

Porcelain/hnědá espresso3

Hnědá saddle/černá3

Porcelain/modrá deep sea3

Červená bengal/černá3

Šedá crystal/černá3

Ozdobné prvky

731
729
H06
H21
H16
H10 

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

designo dřevo jasanu, metalizované3

designo klavírový lak, černý3

designo klavírový lak, flowing lines, černý3

AMG carbon/klavírový lak, černý3

1  Pouze pro model S 500 v kombinaci s linií AMG Plus nebo S 63 4MATIC (vč. štítků AMG na sedadlech). 
2  Pouze pro MercedesAMG S 63 4MATIC (příplatková výbava). 3 Příplatková výbava. 4 Pouze pro S 500  
v kombinaci s linií AMG Plus a sadou Exclusive.

Kůže nappaKůže Kůže nappa linie AMG Plus
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Ozdobné prvkydesigno kůže nappa ExclusiveKůže nappa AMG designo kůže nappa Exclusive AMG designo kůže nappa Exclusive 
Linie AMG Plus



040 183

197 989

890 998 044

897 049

775 033992

988 799 740

744

745

746

Standardní barevný odstín

040 Černá

Metalické barevné odstíny

183
197
775
890
897
988
989
992
998

Černá magnetite
Černá obsidian
Stříbrná iridium
Modrá cavansite
Černá ruby
Stříbrná diamond
Zelená emerald
Šedá selenite
Modrá anthracite

Barevný odstín designo1

799 designo bílá diamond bright

Speciální barevné odstíny designo1

033
044
049

designo černá mocha
designo magno šedá allanite
designo magno bílá cashmere

Barvy skládací střechy

740
744
745
746

Černá
Modrá
Béžová
Tmavě červená

Barevné odstíny.

1 Příplatková výbava.

Standardní barevný odstín Metalické barevné odstíny Barevný odstín designo1 Barvy skládací střechy

Speciální barevné odstíny 
designo1



Technické údaje.

ZážEhOvé MOtOry  

Kabriolet S 500 Kabriolet Mercedes-AMG S 63 4MAtIC

Počet válců/uspořádání 8/V 8/V

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 9GTRONIC 7stupňová sportovní 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, 245/50 R 18 255/45 ZR 19, 285/40 ZR 19

Palivo Super 95 Super Plus 98

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

12,2–11,8
7,5–6,8
9,1–8,5

14,3
8,2
10,4

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz 212–199 244

Emisní norma4/emisní třída5 Euro 6/C Euro 6/E

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

Objem zavazadlového prostoru (l6) 350 350

Průměr otáčení (m) 11,60 11,90

Pohotovostní hmotnost7 (kg) 2115 2185

Celková přípustná hmotnost (kg) 2590 2635

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

Rozvor náprav8 (mm) 2945 2945

Rozchod kol8 vpředu/vzadu (mm) 1625/1649 1644/1649

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 595/2009 v aktuálním platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Uvedené hodnoty o spotřebě paliva a emisích CO2 byly 
zjištěny na základě předepsaného postupu měření (§ 2 č. 5, 6, 6a vyhlášky o osobních vozidlech (označování spotřeby energie) v aktuálním platném znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou 
součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Údaje jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Odchylky dle daných zemí jsou možné. 5 Zjištěno na základě naměřených 
emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 6 Údaje podle směrnice 2007/46/ES v aktuálním platném znění. 7 Údaje podle směrnice 92/21/ES v aktuálním platném znění (hmotnost ve stavu připravenosti 
k jízdě, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, včetně řidiče, 68 kg, a zavazadla, 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím 
způsobem sníží užitečné zatížení. 8 Uvedené rozměry jsou průměry. Platí pro nezatížená vozidla se standardní výbavou. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

to nejlepší pro motor:
originální motorové oleje Mercedes-Benz.



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 15. 8. 2015 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 text je publikován 
mezinárodně. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou platné jen pro Spolkovou 
republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich 
důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce MercedesBenz. 
www.mercedes-benz.cz
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Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Váš kabriolet 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. 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 domovské stránce společnosti MercedesBenz pro Vaši zemi.

Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů nadace „Laureus Sport for Good Foundation“.
Od založení nadace roku 2000 podporuje MercedesBenz cíle a hodnoty tohoto celosvětově všeobecně prospěšného 
programu: pomocí sociálních sportovních projektů zlepšovat život znevýhodněným nebo nemocným dětem a mladistvým. 
Laureus se stal jednou ze základních součástí společenské odpovědnosti MercedesBenz. Každý nový Mercedes  
je proto vyslancem těchto hodnot. Koupí vozu Mercedes podporujete nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.


