
Razred S limuzina



Nova limuzina razreda S Mercedes-Benz predstavlja suverenost in  
odgovornost. Zavedna osebnost, ki vam je na vseh nivojih na voljo, saj  
razmišlja s predvidevanjem in misli na vaše dobro počutje. Spremlje-
valec, na katerega se lahko zanesete in ki mu lahko zaupate. Vstopite.

Skrbi za to, kar je pomembno





V središču pozornosti so le najpomembnejše stvari. Oblikovanje zunanjosti krasi 
oblikovalski jezik čutne jasnosti v svoji najsodobnejši obliki. V profilu vozila najdemo 
popolna razmerja, plosko vgrajene vratne kljuke in nova kolesa. Značilen sprednji 
del odlikujejo sodobni žarometi DIGITAL LIGHT, širok zadek pa dvodelne luči.

Popolna harmonija sodobnega  
videza in razkošne velikodušnosti





Novi razred S združuje plemenite materiale s finimi površinami in naprednim  
oblikovanjem. Uživajte v izjemnih visokotehnoloških elementih in informacijsko- 
razvedrilnem sistemu z intuitivnim upravljanjem. 64-barvna aktivna ambientna  
osvetlitev ustvarja navdušujoče kombinacije barv, ki se lahko dinamično spreminjajo 
ali osvetljujejo predele z različnimi barvami.

Notranjost, ki navdihuje





Napredni inteligentni varnostni sistemi, kot je paket z asistentom za  
vožnjo, vas bodo razbremeni in si pridobili vaše zaupanje. Navdušila vas 
bo tudi nova tehnologija žarometov DIGITAL LIGHT, inovativne zračne  
blazine v naslonjalih sprednjih sedežev pa poskrbijo za varnejšo vožnjo  
v zadnjem delu vozila.

Vedno pripravljena





Novi razred S bo izpolnil številne želje, tako da boste iz vozila izstopili bolj sproščeni, 
kot ste vstopili. Izkoristite storitev ENERGIZING Coach, ki ponuja individualne 
programe za dobro počutje, ali pa se prepustite masirati sedežem za nastavitev več 
položajev. Za vrhunski zvok pa vedno poskrbi sistem High-End za 4D prostorski 
zvok Burmester®.

Razvajanje s pritiskom gumba







Novi razred S Mercedes-Benz je z izjemno vozno kulturo na poti v prihodnost. 
Izrazito oblikovanje, edinstvene tehnologije udobja in varnosti, sodoben  
digitalni kokpit z informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX in razkošni mate-
riali poskrbijo za vozno doživetje, kakršnega še ni bilo v nobenem vozilu.

Razred S Mercedes-Benz  
ostaja neprimerljiv



Digitalni kokpit
Kombinacija zaslona v kokpitu s 3D prikazom, projekcijskega zaslona head-up z razširjeno resničnostjo MBUX v vetrobranskem 
steklu in osrednjega zaslona na dotik OLED predstavlja inovativen in hkrati intuitiven koncept upravljanja. Z glasovnim upravljanjem 
MBUX se lahko novi razred S prilagodi vašim potrebam in vas podpira.



Navdušujoče, prvovrstno udobje za drugo vrsto sedežev. Nastavite sedež Executive s površino za stegna v udoben  
položaj za spanje. Sprostite napetost v vratu in ramenih s toplotno blazino. Ali pa sproščeno delajte s tabličnim računalnikom  
MBUX ter nadzorujte funkcije udobja in zabave.

Odlike udobja v zadnjem delu vozila



S projekcijskim zaslonom head-up z razširjeno resničnostjo MBUX postane vetrobransko 
steklo del digitalnega kokpita. S transparentnimi projekcijami na vetrobransko steklo  
se vidno polje dopolnjuje s pomembnimi informacijami o trenutni vozni situaciji. Tako novi 
razred S vozniku posreduje vse, kar je bistveno, ne da bi moral umakniti pogled s ceste.

Z aktivno ambientno osvetlitvijo okolice boste doživeli tehnološki preskok, saj združuje 
estetiko z inovativnimi informacijami za voznika in razširjenimi funkcijami. Svetlobni  
trakovi in okrasni elementi se združijo in tvorijo dodatno raven svetlobe. To tudi vizualno 
podpira asistenčne sisteme za vožnjo in tako poudarja inteligenco vašega vozila.

Projekcijski zaslon head-up s funkcijo  
razširjene resničnostiAktivna ambientna osvetlitev



Samodejne vratne kljuke Nova platišča
Na željo so v povezavi z elektronskim sistemom za avtorizacijo vožnje KEYLESS-GO  
na voljo plosko vgrajene in samodejno izvlekljive vratne kljuke v elegantni izvedbi. Vrata 
lahko zaklenete in odklenete brez ključa, le dotaknite se vratnih kljuk.

Ponudba koles nove limuzine razreda S zajema glede na opremo visokokakovostna  
platišča iz lahke kovine velikosti od 45,7 cm (18 palcev) pa do 53,3 cm (21 palcev).  
Elegantno športnost vozila dodatno poudarjajo sodobna zasnova koles, širok kolotek  
in platišča, poravnana z zunanjim delom.



Najsodobnejša tehnologija, visoka raven udobja in izjemno razkošje – sinonim za razred 
S Mercedes-Benz. To nakazuje že s serijsko opremo. Primer za to so paket z asistentom 
za vožnjo in žarometi MULTIBEAM LED. Tudi notranjost je ustrezno opremljena z usnjenimi 
sedeži, ambientno osvetlitvijo in informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX.

Serijska oprema
Z različico opreme AMG Line tako navzven kot v notranjosti jasno izražate, kako dinamično 
je vaše vozilo. Sprednji spodnji ščitnik AMG, oblikovan kot usmerjevalnik vetra v obliki 
črke A, poudarja izrazit značaj vašega vozila. Poleg tega spodaj sploščen večfunkcijski 
športni volan v napa usnju, pedali AMG in predpražniki AMG notranjosti dajejo pridih 
športnosti.

AMG Line



Z nočnim paketom je športna zunanjost še bolj ekspresivna. Za to poskrbijo številni  
elementi v svetleči se črni barvi. Glede na lakiranje s tem nastanejo kontrasti ali tekoči 
prehodi. Vaše vozilo tako izžareva individualnost.

Z ekskluzivnim paketom uživajte v fantastičnem ambientu. Skoraj vse površine so 
prevlečene z izbranim napa usnjem, medtem ko ima strop oblogo iz visokokakovostnih 
mikrovlaken DINAMICA. Vtis izredno visoke vrednosti odlično dopolnjujejo dodatni  
okrasni elementi.

Nočni paket Ekskluzivni paket



AIRMATIC
AIRMATIC združuje prednosti več podvozij v enem – izbirajte med udobjem in dinamiko. Pri tem je razpon nastavitev  
preprosto navdušujoč. Zračno vzmetenje ponuja izredno udobno vožnjo tudi na zahtevni podlagi ali izrazito športno zmogljivost. 
Praktično: samodejna regulacija nivoja podvozja odvisno od obremenjenosti.



Krmilo zadnje preme
Krmilo zadnje preme prinaša tri prednosti: še bolj suvereno lego na cesti, znatno izboljšano okretnost in ne nazadnje  
tudi boljše manevriranje – na primer pri parkiranju. Zadnja kolesa se obrnejo v nasprotno ali isto smer kot sprednja kolesa,  
odvisno od hitrosti vožnje.



Tehnični podatki

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

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

Dizelski motorji Bencinski motorji

S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d 4MATIC S 450 4MATIC S 500 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 2.925 2.925 2.925 2.999 2.999

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 210 [286] / 3.400-4.600 210 [286] / 3.400-4.600 243 [333] / 3.600-4.400 270 [367] / 5.500-6.100 320 [435] / 6.100

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  6,4 6,2 5,4 5,1 4,9

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 8,2 8,5 8,6 10,9 11,0

zunaj naselja 5,0 5,0 5,1 5,9 6,0
kombinirana 6,2 6,3 6,4 7,8 7,8

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 176-163 180-166 183-169 191-178 192-178

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

DOLGA RAZLIČICA S 350 d Long S 350 d 4MATIC Long S 400 d 4MATIC Long S 450 4MATIC Long S 500 4MATIC Long

Gibna prostornina (cm3) 2.925 2.925 2.925 2.999 2.999

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 210 [286] / 3.400-4.600 210 [286] / 3.400-4.600 243 [333] / 3.600-4.200 270 [367] / 5.500-6.100 320 [435] / 6.100

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  6,4 6,2 5,4 5,1 4,9

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 8,2 8,6 8,7 10,9 11,0

zunaj naselja 5,0 5,1 5,2 6,0 6,0
kombinirana 6,2 6,4 6,5 7,8 7,8

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 176-163 183-168 186-171 191-178 192-179

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM



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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Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 15. 9. 2020, je morda prišlo do sprememb. 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 sprejemljivi. Če pro-
dajalec 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 svojega prodajnega partnerja Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.si

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-0920

Mercedes-Benz AG je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, 
ustanovljene leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke Mercedes-Benz.  
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 vozila Mercedes-Benz podpirate gibanje „Laureus Sport for Good“.


