
S-klass sedaan



Mercedes-Benz S-klass tähendab kindlustunnet ja vastutustundlikkust. 
S-klass on kaaslane, kes hoolitseb su eest igas mõttes, töötades koos 
sinuga ja mõeldes ette, eesmärgiks sinu heaolu. Partner, kellele saad 
kindel olla ja keda alati usaldada. Veendu selles ise!

Hoolitseb olulise eest.



Keskendub kõige olulisemale. Väliskujustuses kasutatakse sensuaalse eheduse 
disainifilosoofia kõige uuemat versiooni. Täiuslikud proportsioonid, ustega 
tasapinnalised käepidemed, uued veljed. Auto laiust rõhutavad isikupärane 
esiosa ja teedrajavad DIGITAL LIGHT esituled ning kaheosalised tagatuled.

Modernse esteetika ja küllusliku 
luksuse täiuslik harmoonia. 



Uus S-klass ühendab peened materjalid, kaunid pinnad ning progressiivse 
disaini. Kõrgtehnoloogia ja intuitiivse kasutamise parim näide. 64 värviga 
meeleoluvalgustus loob põnevaid valguskombinatsioone, mis muutuvad 
dünaamiliselt või valgustavad erinevaid pindu eri värvides. 

Inspireeriv sõitjateruum. 



Laiendatud võimalustega intelligentsed ohutusseadmed nagu 
Juhiabisüsteemide pakett pakuvad maksimaalset mugavust ning sisendavad 
kindlustunnet. Sama teeb uus esituletehnoloogia DIGITAL LIGHT. Tagumisel 
istmel reisimise muudavad ohutumaks esiistmete seljatugedega 
integreeritud uuenduslikud turvapadjad.

Alati sinu jaoks valmis. 



S-klass suudab täita palju soove, mis tähendab, et väljud autost lõõgastunumalt 
kui sinna istusid. Ole valmis nautima ENERGIZING Coach individuaalseid 
heaoluprogramme ja avasta multikontuuristmete massaaživõimalused. Kõige sellega 
käib kaasas parima kvaliteediga heli, mida pakub Burmester® 4D ruumilise heliga 
tippklassi audiosüsteem.

Heaolu nupuvajutusel.



Uus Mercedes-Benz S-klass on teel tuleviku poole – esinduslikumalt kui kunagi 
varem. Väljendusrikas disain, unikaalsed ohutustehnoloogiad ja mugavus, teedrajav 
MBUX multimeediasüsteemiga Digital Cockpit ja luksuslikud materjalid tagavad 
sõidukogemuse, millega võrreldavat pole seni pakkunud ükski auto.

Mercedes-Benz S-klass – 
endiselt ületamatu. 



Digital Cockpit. 
3D juhiekraani, liitreaalsusega MBUX tuuleklaasinäidiku ja OLED puutetundliku keskekraani kombinatsioon pakub üheaegselt nii innovaatilist kui 
ka intuitiivset kasutuskontseptsiooni. Tänu MBUX-i hääljuhtimisele kohandub uus S-klass su soovidega ja on sulle alati toeks.

Inspiratsioon ja esmaklassiline heaolu tagaistmel. Liiguta Executive iste ja selle jalatugi mugavasse magamisasendisse. Leevenda 
pinget kaelas ja õlgades spetsiaalse soojenduse abil. Või lõõgastu, töötades MBUX tahvelarvutiga, juhtides sellega samal ajal ka 
erinevaid mugavus- ja meelelahutusfunktsioone.

Tähelapanuväärne mugavus tagaistmel. 



Automaatsed ukselingid. 

MBUX liitreaalsusega tuuleklaasinäidik muudab klaasi osaks digitaalsest sõitjate-
ruumist. Tuuleklaasil näidatavad läbipaistvad kujutised edastavad olulist teavet, tänu 
sellele on sul sõiduolukorra kohta veel parem ülevaade. Sel moel annab uus S-klass 
edasi kogu olulise info, ilma et peaksid silmi teelt kõrvale pöörama.

Uues S-klassis koged tehnoloogilist hüpet ka aktiivse meeleoluvalgustuse abil. See 
ühendab esteetika, uuendusliku teabeedastuse ja lisafunktsioonid. Sind ümbritsevad 
valgusjooned ja viimistluselemendid, mis viivad valgustuse uuele tasemele. Ühtlasi 
toetab meeleoluvalgustus visuaalselt juhiabisüsteeme, muutes su auto nii veelgi 
intelligentsemaks. 

Liitreaalsusega tuuleklaasinäidik. Aktiivne meeleoluvalgustus. Uued veljed. 

Koos elektroonilise tuvastus- ja käivitussüsteemiga KEYLESS-GO on soovi korral 
saadaval ustega tasapinnalised, aga vajadusel automaatselt üles kerkivad elegantsed 
ukselingid. Uksi saab lukustada ja lukustusest avada võtmevabalt, puudutades ukselinki.

Sõltuvalt versioonist on uue S-klassi valikus tippkvaliteediga alumiiniumveljed mõõdus 18 
kuni 21 tolli. S-klassi stiilne sportlikkus saab modernsete velgede, laia rööpme ja 
kerekujuga harmoneeruvate rataste abil uue mõõtme. 



Mercedes-Benz S-klass tähendab teedrajavat tehnoloogiat, parimal tasemel mugavust 
ja erakordset luksust. Uus S-klass demonstreerib seda juba standardvarustusega, mis 
hõlmab näiteks Juhiabisüsteemide paketti ja MULTIBEAM LED esitulesid. Auto erilisust 
peegeldab ka nahkpolstri, meeleoluvalgustuse ja MBUX multimeediasüsteemiga 
sõitjateruum.

Standardvarustus. 

Night-paketiga muutub su auto sportlik välisdisain veelgi väljendusrikkamaks. Night-paketi 
osana on paljud viimistluselemendid läikivmustad. Sõltuvalt kerevärvist tekitab see 
kontraste või sujuvaid üleminekuid. Vali ükskõik milline värv, isikupäras võidad alati!

Naudi fantastilist atmosfääri Exclusive-paketiga. Sisuliselt kõik pinnad on kaetud peene 
nappa nahaga, laepolster on parima kvaliteediga DINAMICA mikrokiust. Erakordset 
esinduslikkust täiendavad elegantsed lisa-viimistluselemendid.

Night-pakett. Exclusive-pakett. 

AMG Line paketiga teed selge panuse dünaamilisusele – nii auto sees kui ka väljas. 
A-kujulise disainiga AMG esimene kaitseraud rõhutab su auto jõulist iseloomu. Lisaks 
muudavad sõitjateruumi sportlikumaks nappa naha ja sirge alumise servaga 
multifunktsionaalne rool, AMG pedaalid ja AMG  põrandamatid.

AMG Line. 



AIRMATIC. Pööravad tagarattad. 

AIRMATIC ühendab eri tüüpi vedrustuste eelised – vali, kas eelistad mugavust või dünaamilisust. Vedrustuse seadistamisulatus on 
eriti lai. Õhkvedrustus tagab silmapaistva sõidumugavuse ka väga ebatasasel teel või siis hoopis võimsalt sportliku dünaamilisuse. 
Eriti praktiline on koormat arvestav automaatne nivookontroll.

Pööravate tagaratastega naudid vähemalt kolme eelist: veelgi paremat teelpüsivust, oluliselt elavamat juhitavust ja viimase, kuid 
mitte väheolulisena paremat manööverdusvõimet näiteks parkimisel. Sõltuvalt sõidukiirusest pööravad tagarattad esiratastega 
samas suunas või vastassuunas. 



Tehnilised andmed.

1  Nominaalvõimsus vastavalt Määruse (EC) No. 715/2007 hetkel kehtivale versioonile. 2 Saadaval ajutiselt. 3 Elektrooniliselt piiratud. 4 Näidatud väärtused on kindlaks määratud vastavalt ettenähtud mõõtemetoodikale. “NEDC CO2 
väärtused“ vastavalt rakendusmäärusele (EU) 2017/1153 Art. 2 No. 1. Kütusekulu on arvutatud vastavalt neile väärtustele. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2 heitmete kohta leiab väljaandest “Leitfaden über den 
Kraftst- offverbrauch, die CO2-Emissionen and den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” („Käsiraamat uute sõiduautode kütusekulu, CO2 heitmete ja energiakulu kohta”), mis on tasuta saadaval kõikide edasimüüjate juures ja 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH kodulehel www.dat.de. Näidud ei põhine konkreetsel sõidukil ega ole osaks tootepakkumisest; need on edastatud ainult eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Näidud sõltuvad valitud lisavarustusest. 
5 Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. 6  Arvutatud vastavalt mõõdetud CO2 heitmetele, arvestades sõiduki massi. Kehtiv ainult Saksamaal. 

  Rohkem tehnilisi andmeid leiab www.mercedes-benz.ee

Mootorile parim: 
Mercedes-Benz originaalõlid.

Bensiinimootorid

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

Töömaht (cm3) 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2999 2999 2999 2999

Võimsus1 (kW [hj]/ p/min) 210 210 210 210 243 243 2702 2702 3202 3202

Kiirendus 0-100 km/h (s) 6,4 6,4 6,2 6,2 5,4 5,4 5,1 5,1 4,9 4,9

Tippkiirus (km/h) 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503

Kütusekulu4 (l/100 km) 

Linnas

Maanteel

Keskmine

8,2-8,5

5,0-5,5

6,2-6,7

8,2-8,5

5,0-5,6

6,2-6,7

8,5-8,8

5,0-5,7

6,3-6,8

8,6-8,9

5,1-5,8

6,4-6,9

8,6-8,8

5,1-5,8

6,4-6,9

8,7-9,0

5,2-5,9

6,5-7,0

10,9-11,3

5,9-6,6

7,8-8,3

10,9-11,3

6,0-6,6

7,8-8,4

11,0-11,4

6,0-6,6

7,8-8,4

11,0-11,4

6,0-6,7

7,8-8,4

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 163-176 163-176 166-180 168-183 169-183 171-186 178-191 178-191 178-192 179-192

Heitmeklass5/efektiivsusklass6 B - B B - B B - B C - B C - B C - B C - C C - C C - B C - B

Mõõdud.

Kõik mõõdud millimeetrites. Näidatud on keskmised mõõdud. Kehtivad baasvarustuses ja koormata sõidukite kohta.
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Diiselmootorid



Tähelepanu: pärast trükise koostamise tähtaega (27.09.2019) võib toote juures olla tehtud muudatusi. Tootja jätab 

endale õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja muudes omadustes, kui neid muutuseid ja 

kõrvalekaldeid, võttes arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab tellimuse 

või tellimuse eseme tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Piltidel võib olla

varustust ja lisasid, mis ei kuulu standardvarustusse. Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt. Teave õigusnormide, 

õigusnõuete ja maksustamise ning sellega seonduva kohta kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi suhtes ja oli trükise 

koostamisel täpne. Täpsema ja hetkel kehtiva info saamiseks pöörduge oma volitatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole. 

www.mercedes-benz.ee

Veho Baltics OÜ, Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Estonia · 02-0920

Mercedes-Benz on 2000. aastal loodud ülemaailmse sihtasutuse “Laureus Sport for Good Foundation” asutajaliige. See 

on Mercedes-Benzi kõige tähtsam sotsiaalne algatus. Laureus Sport for Good toetab puudust kannatavaid lapsi ja noori 

sotsiaalsete spordiprojektidega, mis annavad neile uusi võimalusi ning õpetavad olulisi väärtusi nagu meeskonnavaim, 

austus ning pühendumine. “Change the Game for Kids” on meie juhtmõte, mida soovime sinuga jagada. Soetades 

Mercedes-Benzi, toetad ka “Laureus Sport for Good” liikumist.


