
S-osztály cabriolet



Az új S-osztály cabriolet bebizonyítja: a legtöbbet. Egy Mercedes, amely felbecsülhetetlenül 
kifinomulttá teszi az autózást. Olyan stílusos, olyan luxust kínál, hogy nemcsak a tető, 
hanem a valódi autórajongók szeme és szíve is kinyílik tőle. 

Mennyit ér a szabadsága?







Élvezze korunk legmagasabb 
szintű luxusát! 

Idő. Adjon magának elegendőt, szabaduljon meg minden mástól és élvezze az S-osztály új 
cabriolet-jét! Formavilágának fénypontja a szoborszerűen megformázott műszerfal, a nagyfelületű 
fa vagy karbon díszítőelemekkel. Manufakturális minőségű kidolgozásával tökéletes keretet 
nyújt a kényelemnek, amely mindenekelőtt megszabadítja Önt a mindennapok stresszétől és 
magával ragadó élményekkel gazdagítja. 





Tovatűnik 4,6 másodperc alatt.

Nyugodtan és könnyedén: az új S 500 sportautó szintű menetteljesítményeket tesz 
lehetővé, aláfestésként felejthetetlen V8-as hangzásélménnyel, miközben a légru-
gózással és adaptív lengéscsillapító rendszerrel rendelkező AIRMATIC futómű ringatja 
Önt. Modernebb és szenvedélyesebb módon nem is kapcsolódhatna ki jobban 
útközben.





Elegancia és harmónia. A kívül és a belül eggyé válik, ellenállhatatlan 
egésszé olvadva össze. Formatervezőink ezt az „érzéki tisztaság  
elvének“ nevezik. Meglepő könnyedséget és dinamizmust kölcsö-
nöztek ennek a nagy cabriolet-nek. Szebben nem is lehetne meg-
hajolni a nyitott tetővel való autózás varázsa előtt.



Az egyetlen cabriolet egy S-osztály kényelmével. 
A klíma és az utastéri zajszint terén is külön kategória: az új S-osztály cabriolet alacsony 
hőmérsékletek vagy viharos szél esetén is lehetővé teszi a nyitott tetővel való autózás  
élvezetét. Az extraként rendelhető AIRCAP szélfogórendszer érezhetően csökkenti a lég-
örvényeket az utastérben, a kívánságra rendelhető AIRSCARF fejtérfűtés pedig meleg  
levegőből terít sálat a nyakába. Ezen túlmenően a rendelhető Hőkomfort-csomag lehetővé 
teszi az ülések, kartámaszok és a kormány fűtését. A teljesen automatikus vászontető a 
zajkomfort terén a legmagasabb követelményeknek is megfelel és akár 50 km/óra sebességig 

nyitható és zárható. A THERMOTRONIC automata klímaberendezés intelligens klímavezérlés-
sel mindenkor gondoskodik az optimális klímáról. Nyitott és zárt tetővel egyaránt intelli-
gensen összekapcsolt vezetőtámogató és biztonsági rendszerek, mint a DISTRONIC PLUS, 
Kormányzás-asszisztenssel és Stop&Go Pilottal, valamint a Borulásvédő rendszer és a  
fejlégzsákok támogatják Önt abban, hogy célját ne csak stílusosan érje el, hanem bizton-
ságban is. 

A képen a légáramlás szimulációja látható.



Első osztályú belső értékek.
Az utastérben az új S-osztály cabriolet sportos és fényűző designnal, nemes anyagokkal és 
értékes megjelenéssel kápráztatja el. Az elegánsan ívelt műszerfal a 31,2 cm-es kijelzővel,  
a gondosan összehangolt szín- és anyagválasztás, valamint az igényes kezelőszervek hang-
súlyozzák a gépkocsi exkluzivitását. A legmagasabb szintű egyéni kialakítás érdekében 
három különböző bőrváltozat és válogatott színkombinációk közül választhat. Jövőbemutató 
kényelmet nyújtanak Önnek az olyan rendszerek, mint a COMAND Online, az érintőpad és  

a head-up-display. Az Üléskomfort-csomag ENERGIZING masszázs-funkciója kívánságra 
tovább javítja a kellemes közérzetet. A hangulatvilágítás hét választható színben biztosít 
kellemes, közvetett világítást az utastérben, hangulatának megfelelően. Az extraként rendel-
hető AIR-BALANCE csomag részeként az S-osztály cabriolet exkluzív „PACIFIC MOOD“  
illata teszi teljessé a kellemes közérzetet.



Az új S 500 cabriolet szériafelszereltsége.
Az új S 500 cabriolet szíve szó szerint a V8-as motor, biturbó feltöltéssel. Az erőt a világ 
első 9 fokozatú automata váltója a 9G-TRONIC viszi át az útra. Egy ultramodern 
meghajtóegység, amely a legmagasabb szintű futáskultúrát döbbenetes hatékonysággal 
kapcsolja össze. Szintén a szériafelszereltséghez tartozik a LED-es Intelligens  

Világítási Rendszer. Az utastérben bőr kárpitozás várja, bőr ülésekkel, díszvarrással és 
ARTICO műbőr műszerfal-felsőrésszel. Design-ajánlásunk: a Kevenzit kék fényezés, a  
porcelán/eszpres szóbarna kétszínű bőr kárpit és a fényes barna diófagyökér díszítőelemek 
kombinációja.



Az extrafelszereltség kiemelt elemei.
Az új S-osztály cabriolet kívánságra exkluzív szabadtéri koncertet rendez: a Burmester® 
high-end térhatású hangszórórendszerrel. 23 különlegesen tervezett hangszóró, 24 erősítő-
csatorna és egyedileg kifejlesztett technológiák hozzák létre az elragadó térhangzást.  
A külön rendelhető automatikus AIRCAP szélfogórendszernek köszönhetően ezt a luxust 
zavartalanul élvezheti. Az AIRCAP kapcsolót működtetve egy légterelő lamella emelkedik ki 

az első szélvédőnél, valamint egy szélfogó a hátsó fejtámlák mögött. A kényelmi felszereltség 
egyik további fénypontja a vezető és az első utas részére az AIRSCARF ejtérfűtés. A fej-
támlákban található levegőkiömlőkön át láthatatlan sálként meleg levegőt terít a nyakába 
és vállaira.



Az AMG Line és AMG Line Plus kivitelváltozatok. 
Az AMG Line egymással tökéletesen összehangolt elemeket ötvöz a még nagyobb sportosság 
és exkluzivitás érdekében – a dinamikus AMG Stylingtől a sportos AMG könnyűfém kere-
kektől és perforált féktárcsáktól az AMG sportpedálokig és a nemes fényes fekete nyárfa 
díszítőelemekig. Erre építve az AMG Line Plus fellépését válogatott felszereltségek teszik 

még izgalmasabbá. Ezek közé tartoznak például a feketére fényezett és fényesre esztergált, 
50,8 cm-es (20") AMG sokküllős könnyűfém keréktárcsák, az AMG sportülések specifikus 
V8-as ülésgrafikával, valamint az AMG nappabőr sportkormány.



Az új Mercedes-AMG S 63 4MATIC cabriolet. 
Az új Mercedes-AMG cabriolet kiemelkedő megjelenésű és menetdinamikájú gépkocsival 
egészíti ki az S-osztály családot: a teljesítmény-orientált 4MATIC összkerékhajtás, együtt 
az AIRMATIC-ra épülő AMG sportfutóművel maximalizálja a tapadást és az agilitást; az 
AMG 5,5 literes V8-as biturbó motor, 430 kW (585 LE) teljesítménnyel és 900 Nm forgató-
nyomatékkal biztosítja a hozzá illő erő- és hangzásélményt. Külső megjelenésében az  

új Mercedes-AMG S 63 4MATIC cabriolet rendkívül kifejező: a gépkocsi dinamikája markáns 
AMG designban tükröződik. Ehhez tartoznak az AMG első lökhárító, magasfényű fekete 
légterelő peremmel, valamint az AMG küszöbburkolatok, krómezüst betéttel és az AMG 
hátsó lökhárító, magasfényű fekete betéttel. Az AMG kovácsolt keréktárcsák még sporto-
sabbá teszik megjelenését.



855805205

851801201

858818

Az utastér felszereltsége. 

Kárpitozások

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

fekete/fekete
porcelán/eszpresszóbarna
fekete/fekete1, 4

porcelán/eszpresszóbarna1, 4

kristályszürke/fekete1, 4

fekete/fekete2

porcelán/eszpresszóbarna2

bengálvörös/fekete2

kristályszürke/fekete2

nyeregbarna/fekete1, 4

porcelán/mélytengerkék3, 4

nyeregbarna/fekete2

porcelán/mélytengerkék2

fekete/fekete3

porcelán/eszpresszóbarna3

kristályszürke/fekete3

fekete/fekete1

porcelán/eszpresszóbarna1

kristályszürke/fekete1

fekete/fekete3

porcelán/eszpresszóbarna3

nyeregbarna/fekete3

porcelán/mélytengerkék3

bengálvörös/fekete3

kristályszürke/fekete3

Díszítőelemek

731
729
H06
H21
H16
H10 

fényes barna diófagyökér
fényes fekete nyárfa3

designo metallizált kőris3

designo fekete zongoralakk3

designo fekete flowing lines zongoralakk3

fekete AMG karbon/zongoralakk3

1  Csak az S 500-hoz, AMG Line Plus esetén, vagy az S 63 4MATIC-hoz (AMG ülésplakettekkel). 
2  Csak a Mercedes-AMG S 63 4MATIC-hoz (extrafelszereltség). 3 Extrafelszereltség. 4 Csak az S 500-hoz 
AMG Line Plus és Exkluzíiv-csomag esetén.

NappabőrBőr AMG Line Plus nappabőr 
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H21

555 565965855 H06

567977

575 585975

729

551 561961851

H10

558 568978858

H16

574 584974

Díszítőelemekdesigno exkluzív nappabőrAMG nappabőr designo exkluzív AMG nappabőr designo exkluzív nappabőr
AMG Line Plus



040 183

197 989

890 998 044

897 049

775 033992

988 799 740

744

745

746

Uni fényezés

040 fekete

Metál fényezések

183
197
775
890
897
988
989
992
998

magnetitfekete
obszidián-fekete
iridium-ezüst
Kevenzit kék
rubinfekete
gyémántezüst
smaragdzöld
szelenit-szürke
antracikék

designo fényezés1

799 designo fényes gyémántfehér

designo manufaktur fényezések1

033
044
049

designo mokkafekete metál
designo allanitszürke magno
designo kasmírfehér magno

Fedőlakkok

740
744
745
746

fekete
kék
bézs
sötétvörös

Fényezések.

1 Extrafelszereltség.

Uni fényezés Metál fényezések designo fényezés1 Fedőlakkok

designo manufaktur fényezések1



Műszaki adatok.

BENZINMOTOROK  

S 500 cabriolet Mercedes-AMG S 63 4MATIC cabriolet

Hengerszám/elrendezés 8/V 8/V

Lökettérfogat, cm3 4663 5461

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 335 (455)/5250–5500 430 (585)/5500

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 700/1800–3500 900/2250–3750

Váltók 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT MCT hétfokozatú sportváltó

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s 4,6 3,9

Maximális sebesség kb (km/h) 2502 2502

Gumiabroncs méret, első tengely, hátsó tengely 245/50 R 18, 245/50 R 18 255/45 R 20, 285/40 ZR 19

Üzemanyag szuperbenzin szuper plusz ólommentes benzin

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált

12,2–11,8
7,5–6,8
9,1–8,5

14,3
8,2
10,4

CO2-kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 212–199 244

Károsanyag-kibocsátási osztály4/Hatékonysági osztály5 Euro 6/C Euro 6/E

Üzemanyagt. térf. (l/ebből tartalék kb.) 80/8,0 80/12,0

Csomagtartó térfogat, l6 350 350

Fordulókör-átmérő, m 11,60 11,90

Saját tömeg7, kg 2115 2185

Megengedett össztömeg, kg 2590 2635

Hossz8/szélesség tükrökkel együtt8, mm 5027/2108 5044/2108

Tengelytáv8, mm 2945 2945

Nyomtáv8, elöl/hátul, mm 1625/1649 1644/1649

1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok az (EK) 595/2009 számú rendelet jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 Az üzemanyag-fogyasztásra 
és CO2-kibocsátásra vonatkozóan megadott adatok meghatározása az előírt mérési eljárás Pkw-EnVKV §2, 5, 6, 6a pontjai, a jelenleg érvényes kiadás szerint) megfelelően történt. Az adatok nem egy bizonyos 
gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. 4 Csak az Európai Unión belül érvényes. Országspecifikus 
eltérések lehetségesek. 5 Meghatározása a mért CO2-kibocsátás alapján, a gépkocsi tömegének figyelembe vételével történt. 6 Adatok a 2007/46/EK irányelv jelenleg érvényes kiadásának megfelelően.

7  Adatok a 92/21/EK irányelv jelenleg érvényes kiadásának megfelelően (tömeg menetkész állapotban, üzemanyag-tartály 90%-ra feltöltve, vezetővel, (68 kg) és csomaggal (7 kg)) szériafelszereltségű gépkocsikhoz. 
A tartozékok és az extrafelszereltségek rendszerint növelik ezt az értéket, aminek következtében a hasznos terhelés ennek megfelelően csökken. 8 A megadott méretek középértékek. Szériafelszereltségű 
gépkocsikra vonatkoznak, terheletlen állapotban. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz eredeti motorolajok.



A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2015.08.15. után a terméken történhettek változások. 
A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó  
a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével 
a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés tárgyának 
megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan 
tartozékok és kiegészítő felszereltségek is láthatóak lehetnek, amelyek nem képezik a szériafelszereltség részét. A 
színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a nyomtatvány nemzetközi felhasználásra készült. A törvényes, jogi ill. adó-
előírásokra való utalások azonban csak a Német Szövetségi Köztársaságban, a nyomtatvány szerkesztésének lezárásakor 
érvényesek. A más országokban érvényes előírásokkal és kihatásokkal kapcsolatos, ill. az aktuális állapotra vonatkozó 
további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez. 
www.mercedes-benz.hu
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Használtautó-visszavétel. S-osztály cabriolet-jét, hosszú élete végén, az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát 
újrahasznosítás céljából visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik. 

Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből 
álló hálózat áll rendelkezésre. Ezekben az üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben  
hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez és az erőforrások kíméléséhez. 

A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további adatok a magyarországi Mercedes-Benz 
honlapon találhatók.

A Mercedes-Benz a „Laureus Sport for Good Foundation“ alapítvány egyik alapító partnere.
A Mercedes-Benz 2000, a megalapítás éve óta segíti és támogatja ennek az egész világra kiterjedő közhasznú programnak 
a céljait és értékeit: a hátrányos helyzetű és beteg gyerekek és fiatalok életének szociális sportprojektekkel történő 
javítását. A Laureus alapvető alkotóelemévé vált a Mercedes-Benz társadalmi felelősségvállalás keretében végzett 
tevékenységének. Ezért minden új Mercedes ezen értékek képviselője. Mercedes gépkocsija megvásárlásával 
támogatást nyújt a „Laureus Sport for Good Foundation“ alapítvány számára.


