
S-osztály.
Coupé.





Minden itt kezdődik: olyan formanyelvvel, amitől eláll a szavunk. Meghajlunk a nagy coupékra 
jellemző arányok, a sportos, powerdome-okkal ellátott, nyújtott motorháztető, az elegánsan feszülő 
tetővonal és a keret nélküli oldalablakok előtt. Mi azonban még többet akartunk. Csúcstechnikát, 
a modern luxus új megtestesítőjét. 

Az új S-osztály Coupé. Gran Performer.





Büszkévé tesz.





430 kW (585 LE), 900 Nm. V8. Ezek a számok a tökéletes harmóniátjelentik 
a valódi rajongóknak. Azonban van, ami még jobban hangzik: amint a gáz - 
pedált lágyan a padlóig nyomja, erőteljes, érces morajlás hangzik fel, egy 
szenvedélyes hanghatás, amely megborzongatja; ugyanakkor normál 
üzemmódban visszafogott az akusztika. Rendkívül megnyugtató is: a teljesít - 
mény-orientált AMG 4MATIC összkerékhajtásnak köszönhetően, amely az  
S 63 AMG Coupénál különösen sportosra van hangolva, a Coupé hihetetlenül 
stabil és feszes útfekvéssel rendelkezik. 

Üdvözöljük a legnagyobb 
teljesítmény világában!



Mindörökké autó.
Minden vonallal, amit megrajzolunk, minden találmánnyal, minden 
anyaggal, amit feldolgozunk, egyre inkább érik a felismerés: bármennyire 
igyekszünk is, valaki mindig felülmúl, meglep és megelőz minket. 
Szerencsére csak mi magunk. 





Üdvözöljük a szépség és lágyság világában! 
Három bőr kárpitozás közül választhat, a számos 
manufakturális minőségű díszítőelemmel és 
díszvarrással kombinálva a tapintásuk már ön- 
magában is felér egy utazással. A műszerfal 
lágyan ívelt, mintha lebegne a térben, és exkluzív, 
modern lounge karaktert sugároz. Ehhez hét 
különböző hangulatvilágítás állítható be. Merüljön 
el benne!





LED-es Intelligens Világítási Rendszer, Swarovski kristályokkal. Nemes csillogás.
Kívánságra új, rendkívüli nappali- és éjjeli megjelenést teremt a nemes Swarovski 
kristályok alkalmazása a LED-es Intelligens Világítási Rendszer fényszóróiban. A kristá- 
lyok magával ragadó fényjátéka az irányjelzőben és a nappali menetfényben markáns 

fényhatásokat eredményez és hangsúlyozza a gépkocsi egyedülálló voltát. Az irányjelző,  
30 kristállyal, kiemeli a fényszórók jellegzetes vonalvezetését. A közvetlenül alatta elhelyezett 
nappali menetfényben 17 kristály világít.



Mercedes-Benz Intelligent Drive. Úton a balesetmentes közlekedés felé.
Az új S-osztály Coupé cselekszik. A veszélyek villámgyorsan felismerhetők. A centrifugális 
erőt könnyedén semlegesíti és észrevehetetlenné simítja az útegyenetlenségeket. 
Érzékelők és kamerák kísérik Önt minden méteren, minden másodpercben. Egészen addig, 
amíg a vezetést már semmi sem zavarja. Hiszen ehhez ebben a Coupéban minden 

méter és minden másodperc túlságosan is értékes. Ismerkedjen meg a Mercedes-Benz 
Intelligent Drive-val az új S-osztály Coupéban, kívánságra többek között az   
Éjjellátó asszisztens és Vezetői segédrendszerek PLUS csomaggal, valamint online 
a www.mercedes-benz-intelligent-drive.com weboldalon.



Infotainment-felszereltség. 
A luxus üdülőhely az Ön digitális világában.

Az új S-osztály Coupé szó szerint a fénypontok egész sorával tündököl. Ide tartoznak 
a könnyűfém keréktárcsák, 245/50 R 18-as abroncsokkal, a karakteres egylamellás 
hűtőrács és a teljesen LED-es fényszórók. A bőr kárpitozással és nemes díszvarrásokkal, 
valamint fényes barna diófagyökér faborítással rendelkező utastér fényben úszva fogadja 
Önt – erről a panorámatető gondoskodik.

A szériafelszereltség. 
Már gyárilag mestermű. 

Az új S-osztály Coupéban pillantása végigsiklik a két briliáns, 1140 x 540 pixeles 
felbontású, 31,2 cm-es kijelzőn. Az extraként rendelhető Touchpad segítségével intuitív 
módon navigálhat az ultramodern multimédia- és kommunikációs tartalmak között. 
A fontos menetadatok kívánságra azonban a Head-up-Display segítségével a látóterébe 
is vetíthetők – így Ön mindig előre tekinthet.



Az új S 63 AMG Coupé. 
430 kW (585 LE) és 900 Nm tiszta vezető erő.

Ez a kivitelváltozat egymáshoz tökéletesen illeszkedő elemeket egyesít, a gépkocsi 
sportosságának és exkluzivitásának további növeléséhez – a dinamikus AMG Stylingtól 
a sportos AMG könnyűfém kerekekkel és perforált féktárcsákkal a nemes, fényes 
fekete nyárfa díszítőelemekig. 

AMG Line. 
Három betű, ami szinte mindent megváltoztat.

A stíluselemek, az utastér, a motor. A sebességváltó, a fékek és a futómű: az  
AMG mérnökei semmit sem hagytak érintetlenül – a sportkocsi-szintű vezetési élmény 
érdekében. A meghajtóegység az AMG 5,5 literes V8-as biturbó motorral, az  
AMG SPEEDSHIFT MCT hétfokozatú sportváltóval és a teljesítményorientált AMG 4MATIC 
összkerékhajtással hiába is keresné vetélytársát. 
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1 Előreláthatólag 2014. 4. negyedévétől rendelhető. 
2 Extra felszereltség. 
3 Kizárólag az Edition 1-hez rendelhető. 
4 Csak az S 63 AMG Coupéhoz.

Belső felszereltség.
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AMG fekete karbon/zongoralakk
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Uni fényezés Metál fényezések designo1 Fényezések.

Uni fényezés

040 fekete2

Metál fényezések

183
197
775
792
890
897
988
989
998

magnetitfekete
obszidián-fekete
iridiumezüst2

palládium-ezüst
cavansitkék
rubinfekete2

gyémántezüst2

smaragzöld2

antracitkék

designo fényezés1

799 designo fényes gyémántfehér

designo manufaktur fényezések1

033
044
049

designo mokkafekete2

designo magno allanitszürke
designo magno kasmírfehér2

1 Extra felszereltség. 2 Előreláthatólag 2014. negyedik negyedévétől rendelhető.

designo manufaktur1 fényezések



Műszaki adatok.

  1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok a 80/1269/EGK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak (VO [EK] 715/2007 rendelet, a jelenleg érvényes 
kiadás szerint) megfelelően történt. Megjegyzés az 1999/94/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint: Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között.

4  Az adatok csak az Európai Unión belül érvényesek. 5 A mért CO2-kibocsátás alapján, a gépkocsi tömegét figyelembe véve lett meghatározva. 6 Adatok a 70/156/EGK irányelv 2000/40/EK kiadása szerint. 7 A 92/21/EK irányelvnek megfelelően, a 95/48/EK előírás szerint, a gépkocsi 
menetkész állapotában, 90 %-ban feltöltött üzemanyagtartállyal, vezetővel (68 kg), és csomaggal (7 kg), széria-felszereltségű gépkocsikhoz. A tartozékok és az extra felszereltségek rendszerint növelik ezt az értéket, aminek következtében a hasznos terhelés ennek megfelelően csökken.

8  A megadott adatok középértékek. Széria-felszereltségű gépkocsikra vonatkoznak, terheletlen állapotban. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.

BENZINMOTOROK

S 500 4MATIC Coupé S 63 AMG 4MATIC Coupé

Hengerszám/elrendezés V8 V8

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

Sebességváltó 7G-TRONIC PLUS  AMG SPEEDSHIFT MCT 7 fokozatú sportváltó

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

Legnagyobb sebesség kb. km/óra 2502 2502

Gumiabroncs méret, első tengely,  
hátsó tengely

245/50 R 18 255/45 ZR 19, 285/40 ZR 19

Üzemanyag szuperbenzin szuper plusz benzin

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált

13,1-12,5
7,5–7,1
9,9–9,4

14,2–14,2
8,0–8,0
10,3–10,3

CO2-kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 232–219 242–242

 Károsanyag-kibocsátási osztály4/ 
hatékonysági osztály5

Euro 6/D Euro 6/F

Üzemanyagtartály-térfogat, ebből tartalék kb. l 80/8,0 80/12,0

Csomagtartó térfogata6 400 400

Fordulókör-átmérő, m 11,60 11,90

Saját tömeg7 kg-ban 2090 2070

Megengedett össztömeg, kg  2595 2545

Hossz8/szél. külső tükrökkel együtt8 mm-ben 5027/2108 5044/2108

Tengelytáv8 mm-ben 2945 2945

Nyomtáv elöl/hátul mm-ben 1625/1649 1644/1645



Használtautó-visszavétel. S-osztály Coupéját, 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 nemzeti Mercedes-Benz honlapon találhatók.

A prospektus adatairól: A szerkesztés lezárása, 2013.11.26. 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 kiegészítő felszereltségek és tartozékok is láthatók lehetnek, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. 
A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a nyomtatvány nemzetközi felhasználásra készült. A törvényes, jogi ill. adóelőírásokra 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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