
Седан S-Класу



Новий Mercedes-Benz седан S-Класу уособлює впевненість у собі та незалежність. 
Персоналізація із почуттям обізнаності, яка присутня на всіх рівнях для того, щоб 
прораховувати наперед ваші потреби та дбати про ваш відмінний стан. Партнер на 
якого можна покластися та в якому можете буди впевнені. Займайте місце у
автомобілі.

Дбає про те, що має значення.





Концентрація на найсуттєвішому. Дизайн екстер’єру,  що хвилює почуття, у найсучаснішій формі. 
Профіль з ідеальними пропорціями, дверними ручками врівень з поверхнею і колесними дисками. 
Характерна передня частина з перспективними фарами DIGITAL LIGHT і підкреслена по ширині
задня частина з ліхтарями з двох частин.

Сучасна естетика та  
розкішний простір  
у довершеній гармонії.





Новий S-клас поєднує в собі шляхетні матеріали з якісними поверхнями та  
прогресивним дизайном. Запровадження високих технологій та інформаційно- 
розважальних програм з інтуїтивно зрозумілим управлінням. 64 кольори  
активної комфортної підсвітки створюють захопливі кольори, які динамічно  
змінюються або ж освітлюють кілька областей салону різними барвами. 

Інтер’єр для натхнення.





Розширені інтелектуальні системи безпеки, наприклад, пакет допо міжних 
систем, забезпечують максимальний комфорт та безпеку для вас.
Нова технологія фар DIGITAL LIGHT спрямована в тому ж напрямку,  
а інноваційні подушки безпеки на спинках передніх сидінь роблять
подорож ззаду безпечнішою.

Завжди готовий для Вас.





Новий S-Клас може виконати багато бажань, так що дорога зовсім не втомлює,  
а навпаки – дозволяє відпочити. ENERGIZING Coach має індивідуальні програми  
велнес, можна також скористатися масажем на мультиконтурних сидіннях.  
Неперевершене звучання як завжди забезпечується акустичною системою 
об’єм ного звучання Burmester® High-End 4D.

Комфорт одним натисканням кнопки.







Новий Mercedes-Benz S-Класу з найвищим рівнем культури руху на шляху  
в майбутнє. Виразний дизайн, унікальні технології комфорту та безпеки,  
перспективна цифрова передня панель з інформаційно-розважальною сис-
темою MBUX та розкішними матеріалами забезпечують досвід водіння,  
якого ще ніколи не було в жодному автомобілі.

Mercedes-Benz S-Класу  
залишається неперевершеним.



Цифрова зона органів управління.
Комбінація з дисплею передньої панелі в 3D, проекційний дисплей MBUX з доповненою реальністю на вітровому  
склі і з центральним сенсорним екраном OLED є інноваційною та одночасно інтуїтивною концепцією керування.  
Завдяки голосовому управлінню MBUX новий S-Клас адаптується до ваших потреб і може підтримувати вас.



Натхнення та першокласний комфорт для другого ряду. Сидіння Executive з підпором для ніг можна перевести в приємне  
положення для сну. А тепла подушка допомагає позбутися надмірної напруги в області потилиці та плечей. Також у задній  
частині салону можна спокійно працювати на планшеті MBUX і керувати функціями забезпечення комфорту і розваг.

Особливості комфорту в задній частині салону.



Проекційний дисплей з доповненою реальністю MBUX перетворює вітрове скло  
на частину цифрової передньої панелі. За допомогою прозорих проекцій на вітрове  
скло поле огляду доповнюється відповідною інформацією про поточну ситуацію  
руху. Новий S-Клас показує все найголовніше водієві, так що у того немає потреби  
відволікатися від дороги.

Активна комфортна підсвітка салону – це справжній технологічний стрибок. Вона  
поєднує естетику з інноваційною інформацією для водія та розширеними функціями.  
Для цього цілісні світлові смужки та декоративні елементи зливаються, утворюючи  
додатковий рівень освітленості. Вона також візуально підтримує системи допомоги  
водієві і таким чином підкреслює інтелект вашого автомобіля.

Доповнена реальність, проекційний дисплей.Активна комфортна підсвітка салону.



Автоматичні дверні ручки. Нові колісні диски.
За запитом у поєднанні з електронною системою санкціонування доступу  
KEYLESS-GO доступні автоматично висувні дверні ручки врівень з поверхнею  
в елегантному дизайні. Двері можна запирати та відпирати без ключа просто  
доторком до дверних ручок.

До програми коліс нового садна S-Класу залежно від комплектації входять високо-
якісні легкосплавні дискові колеса розмірів від 45,7 см (18") до 53,3 см (21").  
Стильна спортивність автомобіля ще більше підкреслюється сучасним дизайном  
коліс, широкою колією та колесами, що не виступають.



Високосучасні технології, високий комфорт та видатна розкіш – все це Mercedes-Benz 
S-Класу. Це проявляється уже в серійній комплектації. Прикладом є пакет допоміжних  
систем і MULTIBEAM LED. Відповідно до статусу також представлено інтер’єр зі шкіря-
ними сидіннями, комфортною підсвіткою салону та інформаційними розвагами MBUX.

Серійна комплектація.
З AMG Line ви чітко заявите про своє розуміння динаміки. Передній фартух  
AMG з дизайном A-крила підкреслює експресивний характер вашого автомо-
біля. Крім того сплощене знизу багатофункціональне спортивне рульове  
колесо у шкірі наппа, педальний вузол AMG і підлогові килимки AMG надають  
вашому інтер’єру спортивних акцентів.

AMG Line.



З пакетом Night спортивний екстер’єр діє ще експресивніше. Для цього на ньому  
було розміщена велика кількість чорних глянцевих деталей. Залежно від фарбування  
у результаті створюються контрасти або плавні переходи. У будь-якому випадку ваш  
автомобіль збільшує свою індивідуальність.

Насолоджуйтеся фантастичною атмосферою завдяки ексклюзив-пакету. Майже  
всі поверхні обтягнуті вишуканою шкірою наппа, оббивка стелі з високоякісного  
мікроволокна DINAMICA. Ця видатна цінність ідеально доповнює додаткові  
декоративні елементи.

Пакет Night. Ексклюзив-пакет.



AIRMATIC.
Система AIRMATIC об’єднує переваги багатьох ходових частин у одній – обирайте між комфортом та динамічністю.  
Доступний діапазон налаштувань просто вражає. Пневмопідвіска забезпечує першокласну плавність кочення навіть  
на складних ґрунтових дорогах та неймовірну спортивну потужність на трасах. Практично: автоматична система  
регулювання рівня кузова залежно від навантаження.



Рульове управління заднього моста.
Рульове управління заднього моста має одразу три переваги: ще кращу стійкість автомобіля під час руху, покращену жвавість  
і не в останню чергу ще кращу гнучкість – наприклад, при паркуванні. Для цього задні колеса залежно від швидкості руху  
обертаються в одному чи протилежному напрямку з передніми колесами.



Технічні характеристики.

1  Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Доступно короткочасно. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими методиками  
вимірювання. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 1 статті 2 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З докладними відомостями щодо 
офіційних значень витрати палива й офіційно встановлених рівнів викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Посібнику з витрати палива, викидів CO2 та споживання електроенергії нових легкових  
автомобілів», який наявний в усіх точках продажу, а також на сайті Deutsche Automobil Treuhand GmbH за адресою www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції та призначені лише 
для порівняння різних типів автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Дані дійсні тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення залежно від країни. 6 Визначено  
на підставі вимірювання викидів CO2 з урахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.mercedes-benz.ua

Тільки найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

Дизельні двигуни Бензинові двигуни

S 350 d 4MATIC long S 400 d 4MATIC long S 500 4MATIC long

Об’єм (см3) 2.925 2.925 2.999

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.) 210 [286]/3.400 - 4.600 243 [330]/3.600 - 4.200 320 [435]/6.100 - 6.100

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 6,2 5,4 4,9

Максимальна швидкість (км/год) 250 250 250

Витрата палива4 (л/100 км)
У міському циклі
На трасі
У змішаному циклі

8,9-8,6
5,8-5,1
6,9-6,4 

9,0-8,7
5,9-5,2
7,0-6,5 

11,4-11,0
6,7-6,0 
8,4-7,8

Викиди CO2
4, змішаний режим (г/км) 183.0-168.0 186.0-171.0 192.0-179.0

Клас емісії5/ефективності6 C - B C - B C - B



Габарити.

Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.
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Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 15.09.2020 року можливі зміни виробу. До  
закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити зміни до конструкції 
та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комплекту поставки, якщо це буде 
прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовленого предмета 
використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-яких претен-
зій. На ілюстраціях можуть також бути зображені елементи опціонального обладнання, які не входять до базового 

комплекту постачання. Цей проспект є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних розпоря-
джень і наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної 
Республіки Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію  
у свого дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.ua

ПрАТ „АвтоКапітал“, вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-0420

Mercedes-Benz AG належить до партнерів-засновників всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку 
було засновано в 2000 році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport 
for Good» підтримує через соціальні спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває 
для них перспективи і передає їм такі важливі цінності, як командний дух, повага та цілеспрямованість. 
«Змінити гру для дітей» – це наш лейтмотив, яким ми бажаємо поділитися з Вами. Придбанням автомобіля 
Mercedes-Benz Ви підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».


