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Vožnja z odprto streho – razvajanje za čute
Topel zrak, prijetna sončna svetloba, neverjetno mehko usnje in klavirski lak s sijajem.  
Čutna jasnost dizajna. Vožnja s kabrioletom razreda S vas spravi v pravo čutno ekstazo. 
 Udobneje, bolj luksuzno in inteligentneje z odprto streho ne morete potovati.





Navdušujoče samodejen
Instinktivno vedeti, kaj je prav. Kabriolet razreda S tega ne le izžareva, 
ampak to tudi kaže: z asistenčnimi sistemi za vožnjo, ki znajo še bolje 
analizirati in še hitreje ukrepati.



Dovolite, da vas zapelje
Inštrumenti so v celoti plemenito zastekljeni. Ambientna osvetlitev zapelje potnike  
v deset ekskluzivnih barvnih svetov, novi volan z upravljanjem na dotik pa omogoča 
maksimalno udobno upravljanje z vsakim dotikom.





Ko nič ne zmoti uživanja v trenutku
V kabrioletu razreda S boste deležni neverjetno tihe vožnje, ki jo omogoča zložljiva 
akustična streha, z ogrevanjem prostora okoli glave AIRSCARF in vetrno pregrado 
AIRCAP pa lahko uživate tudi v vrhunsko udobni vožnji z odprto streho.





Nov sijaj v velikem slogu Naj vas zapelje zadek kabrioleta razreda S. Njegov izrazit adut: nove luči na zadku 
v inovativni tehnologiji OLED. Za prepoznaven dizajn podnevi in ponoči.





Asistent Plus za boljšo  
vidljivost ponoči

Sistem COMAND Online

Samo 20 % prometa se odvija ponoči, vendar se v tem 
času zgodi 40 % vseh nezgod s smrtnim izidom. Ta sistem 
omogoča vozniku zgodnje zaznavanje oseb in velikih živali  
v temi. Te so jasno prikazane na prikazovalniku instrumentov.

Sistem COMAND Online izpolni praktično vsako vašo   
željo glede informacij in zabave, navigacije in komunikacije. 
Izbrana vsebina je prikazana na 31,2 cm (12,3 palcev) 
 velikem medijskem prikazovalniku z visoko ločljivostjo. 
 Navigacija na trdem disku vas hitro pripelje na cilj  
s sistemom Live Traffic Information – sistemom prometnih 
informacij, ki jih dobivate praktično v realnem času.



Luči na zadku v tehnologiji OLED

Inteligentni sistem luči  
s kristali Swarovski

Luči na zadku v inovativni tehnologiji OLED poskrbijo za 
prepoznaven dizajn podnevi in ponoči. Svetilnost sistema 
smernikov in zavornih luči se prilagaja svetlobi okolice  
in  hitrosti, zaradi česar boste manj slepili druge udeležence  
v prometu.

Žlahtni kristali Swarovski v žarometih ustvarjajo nov 
 edinstven dizajn, ki navdušuje tako podnevi kot ponoči. 
Fascinantna svetlobna igra kristalov v sistemu smerni
kov in dnevnih lučeh optično poudarja videz  visokega razreda 
in edinstvenost vozila.



Paket AIR-BALANCE Paket KEYLESS-GO
Notranjost vozila je mogoče povsem individualno odišaviti z opcijskim paketom 
 AIRBALANCE. Glede na osebne želje in počutje je na voljo šest visokokakovostnih  
dišav. Poleg tega je mogoče kakovost zraka izboljšati z ioniziranjem ter optimiziranim 
 filtriranjem zunanjega in notranjega zraka.

S sistemom je mogoče vozilo na udoben način odpreti, zagnati in zakleniti – zadostuje  
že, da imate pri sebi elektronski ključ. Funkcija HANDSFREE ACCESS omogoča popolnoma 
samodejno odpiranje in zapiranje prtljažnika brez dotika.



Paket Memory Komfortni paket za ogrevanje
Če vozilo uporablja več oseb, ponuja paket Memory še udobnejše upravljanje.  
S pritiskom gumba je mogoče shraniti in priklicati do 3 različne položaje električno  
nastavljivih sprednjih sedežev, volanskega droga in zunanjih ogledal.

V hladnih dneh komfortni paket za ogrevanje segreje sedeže, naslone za roke in volan  
ter tako v najkrajšem času poskrbi za prijetno toploto na površinah, s katerimi sta v stiku 
voznik in sovoznik. Potniki lahko izbirajo med tremi stopnjami ogrevanja.



Serijska oprema AMG Line
Kabriolet razreda S očara s karizmatično zasnovo. Za navdušenje poskrbijo športni 
sprednji spodnji ščitnik z velikimi dovodnimi mrežami za zrak ter luči na zadku v inovativni 
tehnologiji OLED. Togo napeta zložljiva streha v zaprtem stanju poskrbi za silhueto, 
 značilno za kupeje.

Različica opreme AMG Line odlično združuje med seboj usklajene elemente, ki še dodatno 
poudarijo športnost in ekskluzivnost vozila – od dinamičnega paketa AMG Styling s platišči  
iz lahke kovine AMG in perforiranimi zavornimi koluti do žlahtnih okrasnih elementov v črni 
topolovini s sijajem.



designo
Dizajn, udobje, varnost in užitek pri vožnji – kabriolet razreda S vas bo zlahka prepričal v vseh teh kategorijah.  
Naredite svoje vozilo edinstveno s posebnimi laki designo, raznolikimi okrasnimi elementi, ekskluzivnim oblazinjenjem  
in žlahtnimi dodatki.



9G-TRONIC
Z devetimi prestavami za vožnjo naprej omogoča ta samodejni menjalnik učinkovitost, udobje in dinamiko na povsem 
novi ravni. Navdušuje s še hitrejšimi spremembami prestave in še mehkejšim pretikanjem. Hkrati pa 9GTRONIC prispeva 
tudi k manjši porabi goriva.

PREGLED 9G-TRONIC 

Samodejni menjalnik z 9 prestavami za vožnjo naprej in vzvratno prestavo

Hitrejše spremembe prestav in mehkejše pretikanje v primerjavi s 7stopenjskim 
samodejnim menjalnikom

Udobna in varčna vožnja pri nizkih vrtilnih frekvencah

Prestavljanje več prestav navzdol za hitro vmesno pospeševanje

Izbirna ročica DIRECT SELECT na volanu ter obvolanske ročice za pretikanje 
DIRECT SELECT za ročno pretikanje



Podvozje – mojstrovina inženirske umetnosti
Kabriolet razreda S se ne ziblje, ampak praktično lebdi.  
Z zračnim vzmetenjem AIRMATIC se potniki počutijo  
kot na oblakih. Vozno udobje je edinstveno. Izbor voznih 
programov pa omogoča, da kadar koli preklopite  
v športni način – za dinamično vožnjo na ravni športnega 
avtomobila.

OPREMA ZA PODVOZJE 

AIRMATIC: sistem zračnega vzmetenja v kombinaciji z zveznim blaženjem 
 zagotavlja udobno vožnjo in vozno dinamiko na najvišji ravni. Blaženje se na 
vsakem kolesu prilagaja vozni situaciji in se lahko po želji nastavi na bolj 
udobno ali bolj športno.

AMG DYNAMIC SELECT: s sistemom AMG DYNAMIC SELECT lahko prikličete 
udobno, športno, posebej športno zimsko ali individualno nastavitev vozila.  
Z voznim programom se med drugim spremenijo karakteristike motorja, menjal
nika, podvozja in krmiljenja ter zvok izpušne naprave.

DYNAMIC SELECT: s pritiskom na DYNAMIC SELECT lahko izberete udobno, 
športno, učinkovito ali povsem individualno vožnjo. Odvisno od izbranega 
 voznega programa se prilagodijo parametri, kot so karakteristike motorja, 
menjalnika, podvozja, krmila ali sistema ESP®.



Izraz intenzivnosti
Mercedes-AMG kabriolet razreda S

Vsak MercedesAMG je edinstvena mojstrovina z razpoznavnim značajem. Kar združuje naše prestižne 
in športne avtomobile, je njihov neukrotljivi športni duh. Njihova strast za vrhunsko učinkovitost.  
Ta se razvije, ko se inženirsko znanje sreča s čisto posebno naravnanostjo: stanjem duha AMG. 
Prepričani smo, da je za doseganje novih ciljev treba presegati meje. Nič ni nemogoče. Meje 
ustvarjajo ljudje in ljudje so tudi tisti, ki jih presegajo. S tako naravnanostjo ustvarjamo 
 izjemno zmogljivost za avtomobilistični šport – pa tudi za cesto.

Dobrodošli v svetu AMG.

www.mercedes-amg.com





Tehnični podatki

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

1  Podatki o nazivni moči po uredbi (ES) št. 715/2007 v veljavni izdaji. 2 Na voljo za kratek čas. 3 Elektronsko uravnavano. 4 Navedene vrednosti so bile določene po predpisanem postopku merjenja. To so „vrednosti CO2  
po  protokolu NEDC“ v povezavi s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe komisije (EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih 
emisijah CO2 novih osebnih vozil si lahko preberete v „Vodniku o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi elektrike novih osebnih vozil“, ki ga brezplačno prejmete na vseh prodajnih mestih in pri podjetju Deutsche Automobil  
Treuhand GmbH (DAT) na naslovu www.dat.de. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano 
dodatno  opremo. 5 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 6 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Veljavno samo v Nemčiji. Za več  
tehničnih podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Bencinski motorji

S 560 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 3.982 3.982

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 345 [469] / 5.2505.500 450 [612] / 5.5006.000

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  4,6 3,5

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 2503 2503

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 14,5 15,6

zunaj naselja 7,4 9,1
kombinirana 10,0 11,5

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 235229 263263

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6dTEMP Euro 6dTEMP



Mere

Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 180618

Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 17. 5. 2018, je morda prišlo do sprememb izdelka. 
 Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in do sprememb 
obsega dobave v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca 
 sprejemljiva. Če prodajalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta uporablja znake ali številke, 

iz tega ne izhajajo nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski 
 dobavi. Ta katalog se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne 
veljajo za Slovenijo. Zato se za informacije o zadnjem stanju obrnite na prodajnega partnerja znamke MercedesBenz.
www.mercedes-benz.si

MercedesBenz je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, ustanovljene  
leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke MercedesBenz. Laureus Sport for Good  
s socialnimi športnimi projekti podpira pomoči potrebne otroke in mladostnike, jim odpira perspektive  
ter posreduje pomembne vrednote, kot so ekipni duh, spoštovanje in odločnost. „Change the Game  
for Kids“ je naše vodilo, ki ga želimo deliti z vami. Z nakupom MercedesBenza podpirate gibanje  
„Laureus Sport for Good“.


