
Klasa S Kabriolet



Nowa Klasa S Kabriolet dowodzi, że najwyższą. To Mercedes, który celebruje jazdę  
z niezwykłą elegancją. Jest tak stylowy i luksusowy, że szeroko otwiera nie tylko swój 
dach, ale także oczy i serca prawdziwych samochodowych entuzjastów. 

Jaką wartość ma wolność?







Ciesz się najwyższym 
luksusem naszych czasów.

Czas – możesz go mieć pod dostatkiem. Wystarczy zostawić wszystko inne i upajać się nowym 
Kabrioletem Klasy S. Jego stylistyczną atrakcją jest reliefowo zaprojektowana deska rozdzielcza 
z wielkopowierzchniowymi elementami ozdobnymi z drewna lub włókna węglowego. Wykonana  
w manufakturowej jakości, stanowi doskonałą ramę dla komfortu, który uwolni Cię od wszelkiego 
stresu i wzbogaci o fascynujące doznania. 





Uspokaja w 4,6 sekundy.

Przy całym spokoju – nowy model S 500 oferuje osiągi na poziomie aut sporto-
wych. Towarzyszących im wrażeń dźwiękowych, dostarczanych przez silnik V8, długo 
nie zapomnisz. Nad drogą unosi Cię układ jezdny AIRMATIC z zawieszeniem pneu-
matycznym i adaptacyjnym systemem amortyzacji. W podróży nie można odprężyć 
się nowocześniej i bardziej emocjonująco.





Elegancja i harmonia. Stylistyka zewnętrzna i wnętrze spajają się  
w nieodpartą całość. Nasi projektanci nazwali to „zasadą zmysłowej 
wyrazistości”. Nadali wielkiemu kabrioletowi zadziwiającą lekkość  
i dynamikę. Ich ukłon w stronę fascynacji jazdą z otwartym dachem 
nie mógł być piękniejszy.



Jedyny kabriolet oferujący komfort Klasy S. 
Klasa sama dla siebie także pod względem komfortu klimatyzacyjnego i dźwiękowego: 
nowa Klasa S Kabriolet umożliwia rozkoszowanie się jazdą z otwartym dachem nawet  
w niskich temperaturach i przy gwałtownym wietrze. Opcjonalny system przeciwwiatrowy 
AIRCAP znacznie zmniejsza zawirowania powietrza we wnętrzu, a dostępne na życzenie 
ogrzewanie głowy i szyi AIRSCARF okrywa podróżujących szalem ciepłego powietrza. Opcjo-
nalny pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza umożliwia ponadto podgrzewanie foteli, 
podłokietników i kierownicy. W pełni automatyczny dach materiałowy spełnia najwyższe 

standardy pod względem komfortu dźwiękowego. Można go otwierać i zamykać do pręd-
kości 50 km/h. Optymalny klimat w każdej sytuacji zapewnia automatyczna klimatyzacja 
THERMOTRONIC z inteligentną regulacją. Zarówno podczas jazdy z otwartym, jak i z za-
mkniętym dachem kierowcy asystują inteligentnie połączone systemy wspomagania i bez-
pieczeństwa, na przykład DISTRONIC PLUS z asystentem układu kierowniczego i pilotem 
Stop&Go czy system ochrony kapotażowej i poduszki powietrzne chroniące głowę, umoż-
liwiające osiągnięcie celu podróży nie tylko elegancko, ale również bezpiecznie. 

Na zdjęciu widoczna symulacja opływu powietrza.



Doskonałe wartości wewnętrzne.
Wystrój wnętrza nowej Klasy S Kabriolet fascynuje sportowo-luksusowym językiem stylistycz-
nym, szlachetnymi materiałami i odczuciem najwyższej wartości. Elegancko zakrzywiona 
deska rozdzielcza z wyświetlaczem o przekątnej 31,2 cm, pieczołowicie dobrane do siebie 
barwy i materiały oraz wysokiej jakości elementy obsługowe podkreślają ekskluzywność 
samochodu. Najwyższy poziom indywidualizacji daje możliwość wyboru spośród trzech 
wariantów skórzanej tapicerki w wykwintnych zestawieniach kolorystycznych.

Ultranowoczesny komfort zapewniają takie rozwiązania, jak system COMAND Online,  panel 
dotykowy czy wyświetlacz Head-up. Funkcja masażu ENERGIZING, dostępna w pakiecie 
komfortowych siedzeń, na życzenie zapewni dodatkowe odprężenie. Nastrojowe oświetlenie 
wnętrza Ambiente, zależnie od nastroju użytkownika, odpowiednio wyeksponuje wnętrze 
przyjemnym, pośrednim światłem w siedmiu kolorach do wyboru. Przyjemną atmosferę 
w samochodzie zwieńczy zapach „PACIFIC MOOD”, oferowany ekskluzywnie do Klasy S 
Kabriolet jako element opcjonalnego pakietu AIR-BALANCE.



Wyposażenie standardowe nowego Kabrioletu S 500.
Sercem nowego Kabrioletu S 500 jest silnik V8 z doładowaniem bi-turbo. Siłę napędową 
przenosi tu pierwsza na świecie 9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC. 
 Ultranowoczesna jednostka napędowa łączy najwyższą kulturę jazdy z zadziwiającą wydaj-
nością. Wyposażenie standardowe zawiera również inteligentny system oświetlenia ILS 
LED. We wnętrzu użytkowników auta powita tapicerka ze skóry, obejmująca fotele pokryte 

skórą z kontrastowymi ozdobnymi szwami oraz górną powierzchnię deski rozdzielczej 
 wykończoną sztuczną skórą ARTICO. Nasza designerska rekomendacja: połączenie lakieru 
w błękicie cavansytu, dwubarwnej skóry w kolorach porcelanowym/brązie espresso i ele-
mentów ozdobnych z drewna orzechowego w kolorze brązowym połyskującym.



Atrakcje wyposażenia dodatkowego.
Nowa Klasa S Kabriolet na życzenie zorganizuje ekskluzywny koncert na wolnym powie-
trzu: z systemem nagłaśniającym surround high-end Burmester®. 23 specjalnie zaprojek-
towane głośniki, 24 kanały wzmacniacza oraz specjalnie skonstruowane technologie 
 gwarantują fascynujący dźwięk przestrzenny. Niezmącone delektowanie się tym luksusem 
umoż liwia automatyczny system przeciwwiatrowy AIRCAP. Naciśnięcie przełącznika 

 AIRCAP powoduje wysunięcie lameli przeciwwiatrowej przy szybie przedniej oraz wiatro-
chronu za zagłówkami tylnymi. Dodatkową komfortową atrakcją dla kierowcy i pasażera 
obok jest ogrzewanie głowy i szyi AIRSCARF – ciepłe powietrze wylatujące z umieszczonych 
w zagłówkach otworów okrywa szyję i kark niewidzialnym szalem.



Linie wyposażenia AMG i AMG Plus. 
Linia AMG łączy perfekcyjnie zharmonizowane elementy, aby jeszcze zwiększyć sportowość 
i ekskluzywność samochodu – od dynamicznej stylizacji AMG ze sportowymi obręczami  
kół AMG ze stopu metali lekkich i perforowanymi tarczami hamulcowymi po sportowe pedały 
AMG i szlachetne elementy ozdobne z drewna topolowego w kolorze czarnym połysku-
jącym. Bazując na tym wyposażeniu, linia AMG Plus jeszcze wyostrza wizerunek auta 

wybranymi elementami wyposażenia. Są wśród nich na przykład wieloramienne obręcze 
kół AMG ze stopu metali lekkich w rozmiarze 50,8 cm (20 cali), lakierowane w kolorze 
czarnym i nabłyszczane, fotele sportowe AMG z charakterystycznym wzorem V8 i kierow-
nica sportowa AMG wykończona skórą nappa.



Nowy Mercedes-AMG S 63 4MATIC Kabriolet. 
Ten nowy kabriolet marki Mercedes-AMG uzupełnia rodzinę Klasy S o pojazd odznaczający 
się wybitną stylistyką i dynamiką jazdy: zorientowany na wysokie osiągi napęd na wszystkie 
koła 4MATIC w połączeniu ze sportowym układem jezdnym AMG na bazie AIRMATIC mak-
symalizuje trakcję i dynamikę; 5,5-litrowy silnik V8 bi-turbo AMG, osiągający moc 430 kW 
(585 KM) i moment obrotowy 900 Nm, zapewnia adekwatne doznania mocy i wrażenia 

dźwiękowe. Nadwozie nowego modelu Mercedes-AMG S 63 4MATIC Kabriolet podkreśla 
jego ekspresję. Dynamikę auta odzwierciedla wyrazista stylizacja AMG. Jej elementy  
to spojler przedni AMG z nakładkami w błyszczącej czerni, spojlery boczne AMG z nakładkami 
pokrytymi srebrnym chromowaniem oraz spojler tylny AMG z nakładką w kolorze czarnym 
błyszczącym. Kolejnym sportowym akcentem są kute obręcze kół AMG.



855805205

851801201

858818

Wyposażenie wnętrza.

Tapicerki

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

czerń/czerń
kolor porcelanowy/brąz espresso
czerń/czerń1, 4

kolor porcelanowy/brąz espresso1, 4

szarość kryształu/czerń1, 4

czerń/czerń2

kolor porcelanowy/brąz espresso2

czerwień bengalska/czerń2

szarość kryształu/czerń2

brąz siodłowy/czerń1, 4

kolor porcelanowy/błękit oceanu3, 4

brąz siodłowy/czerń2

kolor porcelanowy/błękit oceanu2

czerń/czerń3

kolor porcelanowy/brąz espresso3

szarość kryształu/czerń3

czerń/czerń1

kolor porcelanowy/brąz espresso1

szarość kryształu/czerń1

czerń/czerń3

kolor porcelanowy/brąz espresso3

brąz siodłowy/czerń3

kolor porcelanowy/błękit oceanu3

czerwień bengalska/czerń3

szarość kryształu/czerń3

Elementy ozdobne

731
729
H06
H21
H16
H10 

drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym
drewno topolowe w kolorze czarnym połyskującym3

drewno jesionowe designo metalizowane3

lakier fortepianowy designo w kolorze czarnym3

lakier fortepianowy designo „flowing lines” w kolorze czarnym3

włókno węglowe AMG/lakier fortepianowy w kolorze czarnym3

1  Tylko dla S 500 w połączeniu z linią AMG Plus lub dla modelu Mercedes-AMG S 63 4MATIC (z plakietkami 
AMG na fotelach). 2 Tylko dla modelu Mercedes-AMG S 63 4MATIC (wyposażenie dodatkowe). 3 Wyposa-
żenie dodatkowe. 4 Tylko dla S 500 w połączeniu z linią AMG Plus i pakietem Exclusive

Skóra nappaSkóra Skóra nappa w linii AMG Plus



731

H21

555 565965855 H06

567977

575 585975

729

551 561961851

H10

558 568978858

H16

574 584974

Elementy ozdobneSkóra nappa designo ExclusiveSkóra nappa AMG Skóra nappa designo Exclusive AMG Skóra nappa designo Exclusive 
w linii AMG Plus



040 183

197 989

890 998 044

897 049

775 033992

988 799 740

744

745

746

Lakier uniwersalny

040 czerń

Lakiery metalizowane

183
197
775
890
897
988
989
992
998

czerń magnetytu
czerń obsydianu
srebrny iryd
błękit cavansytu
rubinowa czerń
diamentowosrebrny
szmaragdowozielony
szary selenit
błękit antracytu

Lakier designo1

799 diamentowa biel designo bright

Lakiery manufakturowe designo1

033
044
049

czerń mokka designo metalik
szarość allanitu designo magno
biel kaszmirowa designo magno

Kolory dachu materiałowego

740
744
745
746

czarny
niebieski
beżowy
ciemnoczerwony

Lakiery.

1 Wyposażenie dodatkowe.

Lakier uniwersalny Lakiery metalizowane Lakier designo1 Kolory dachu materiałowego

Lakiery manufakturowe designo1



Dane techniczne.

SILNIKI BENZYNOWE  

S 500 Kabriolet Mercedes-AMG S 63 4MATIC Kabriolet

Liczba/układ cylindrów 8/V 8/V

Łączna pojemność skokowa w cm3 4663 5461

Moc nominalna1 w kW (KM) przy obr/min 335 (455)/5250–5500 430 (585)/5500

Nominalny moment obrotowy1 w Nm przy obr/min 700/1800–3500 900/2250–3750

Skrzynia biegów 9G-TRONIC 7-stopniowa sportowa skrzynia biegów MCT SPEEDSHIFT AMG

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. 4,6 3,9

Prędkość maksymalna ok. w km/h 2502 2502

Ogumienie kół przednich, kół tylnych 245/50 R 18, 245/50 R 18 255/45 ZR 19, 285/40 ZR 19

Paliwo benzyna bezołowiowa benzyna bezołowiowa 98

Zużycie paliwa3 w l/100 km
miasto
poza miastem
średnio

12,2–11,8
7,5–6,8
9,1–8,5

14,3
8,2
10,4

Emisja CO2
3 w g/km, średnio 212–199 244

Klasa emisji spalin4/klasa wydajności5 Euro 6/C Euro 6/E

Pojemność zbiornika paliwa w l/w tym rezerwa ok. 80/8,0 80/12,0

Pojemność bagażnika w l6 350 350

Średnica zawracania w m 11,60 11,90

Masa własna7 w kg 2115 2185

Dopuszczalna masa całkowita w kg 2590 2635

Długość8/szerokość wraz z lusterkami8 w mm 5027/2108 5044/2108

Rozstaw osi8 w mm 2945 2945

Rozstaw kół8 przednich/tylnych w mm 1625/1649 1644/1649

1  Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg rozporządzenia [WE] 595/2009 w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 2 Ograniczona elektronicznie. 3 Podane wartości zużycia 
paliwa i emisji CO2 zostały obliczone zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową (§2 pkt 5, 6, 6a niemieckiego rozporządzenia Pkw-EnVKV w aktualnie obowiązującym brzmieniu). Dane  
nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. 4 Informacja ważna jedynie na obszarze Unii Europejskiej. Możliwe różnice w niektórych 
krajach. 5 Obliczona na podstawie pomiaru emisji CO2 z uwzględnieniem masy pojazdu. 6 Dane wg dyrektywy 2007/46/WE w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 7 Dane dotyczące masy własnej  
wg dyrektywy 92/21/WE w aktualnie obowiązującym brzmieniu (masa w stanie gotowości do jazdy, ze zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, z kierowcą o wadze 68 kg i bagażem o masie 7 kg), dotyczące 
pojazdów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe i akcesoria z reguły podnoszą tę wartość, przez co zmniejsza się odpowiednio obciążenie użytkowe pojazdu. 8 Podane wymiary  
są wartościami uśrednionymi. Dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym, bez obciążenia. Więcej danych technicznych na stronach internetowych www.mercedes-benz.pl.

To, co najlepsze dla silnika:
Oryginalne Oleje Silnikowe Mercedes-Benz.



Informacje o niniejszym prospekcie: Po zakończeniu redakcji prospektu, dnia 15.08.2015 r., mogły nastąpić zmiany 
w wyszczególnionych w nim produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy 
zmian konstrukcji czy formy, odstępstw od ustalonej kolorystyki, jak również do zmian zakresu dostawy, o ile te zmiany 
i odstępstwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamó-
wienia lub przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie jest to podstawą nabycia jakichkolwiek praw 
ani roszczeń. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria niedostępne w seryjnej produkcji. 
Technologia może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Niniejsza publikacja jest przeznaczona na rynek 
międzynarodowy. Może jednak zawierać typy pojazdów i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach. Stwierdzenia 
na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą wyłącznie Republiki Federalnej Niemiec w momen-
cie zamykania redakcji. Wiążących i aktualnych informacji udzielą Państwu dealerzy samochodów Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.pl
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Odbiór pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po długoletnim użytkowaniu przez Państwa Mercedesa Klasy S Kabriolet 
zapewnimy jego przyjęcie i utylizację w sposób możliwie nieuciążliwy dla środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 
Unii Europejskiej w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do tego momentu upłynie jednak jeszcze dużo czasu. 

Z chwilą wejścia w życie w Polsce przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Mercedes-Benz Polska 
Sp. z o.o. zobowiązuje się, zgodnie z tymi przepisami oraz przywołaną dyrektywą Unii Europejskiej, zapewnić odbiór 
pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich utylizację w sposób możliwie nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mercedes-benz.pl/recykling.

Mercedes-Benz jest współzałożycielem fundacji „Laureus Sport for Good”.
Od momentu założenia fundacji w roku 2000 marka Mercedes-Benz wspiera oraz propaguje cele i wartości tego 
globalnego programu społecznego, który poprzez socjalne projekty sportowe dąży do poprawy życia dyskryminowanych 
lub chorych dzieci i młodzieży. Laureus stał się fundamentalnym świadectwem społecznej odpowiedzialności marki 
Mercedes-Benz. Dlatego każdy nowy Mercedes jest ambasadorem tych wartości. Kupując Mercedesa, wspierają Państwo 
fundację „Laureus Sport for Good”.


