
S-Class Sedan



Η νέα Mercedes-Benz S-Class Sedan είναι συνώνυμη της υπεροχής και 
της υπευθυνότητας. Μια συγκροτημένη προσωπικότητα, που βρίσκεται στο 
πλευρό σας σε όλα τα επίπεδα, προνοώντας και φροντίζοντας για την  
ευεξία σας. Ένας σύντροφος στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε και ο οποίος 
αξίζει την εμπιστοσύνη της. Επιβιβαστείτε.

Cares for what matters.



Και επικεντρωμένη στα σημαντικά. Η σχεδιαστική γλώσσα της αισθαντικής καθαρότητας 
στην πιο μοντέρνα μορφή της. Προφίλ με τέλειες αναλογίες, επίπεδες λαβές στις  
πόρτες και νέοι τροχοί. Εκφραστικό μπροστινό τμήμα με πρωτοποριακούς προβολείς 
DIGITAL LIGHT και τονισμένο, φαρδύ πίσω τμήμα με διαιρούμενα φώτα.

Σύγχρονη αισθητική και γενναιόδωρη 
πολυτέλεια σε απόλυτη αρμονία.



Η νέα S-Class συνδυάζει πολυτελή υλικά με αριστοτεχνικές επιφάνειες και προο-
δευτική σχεδίαση. Προσφέρει υψηλή τεχνολογία και infotainment με διαισθητικό 
χειρισμό. Με τα 64 χρώματα του ατμοσφαιρικού φωτισμού προκύπτουν εντυπωσιακοί 
χρωματικοί συνδυασμοί, οι οποίοι μπορούν να εναλλάσσονται δυναμικά ή να φωτί-
ζουν συγκεκριμένα σημεία με διάφορα χρώματα. 

Εσωτερικός χώρος που εμπνέει.



Τα διευρυμένα συστήματα ασφάλειας, όπως το πακέτο υποβοήθησης  
οδήγησης, παρέχουν κορυφαία ανακούφιση και αυξημένη εμπιστοσύνη.  
Η νέα τεχνολογία προβολέων DIGITAL LIGHT δείχνει το μέλλον, ενώ  
οι καινοτόμοι αερόσακοι στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων κάνουν 
ακόμη ασφαλέστερες τις διαδρομές για τους πίσω επιβάτες.

Πάντα έτοιμη για εσάς.



Η νέα S-Class μπορεί να εκπληρώνει πολλές επιθυμίες, ώστε να αισθάνεστε ακόμη 
πιο ξεκούραστοι όταν αποβιβάζεστε. Απολαύστε τα εξατομικευμένα προγράμματα 
ευεξίας του ENERGIZING Coach ή ανακαλύψτε τα μασάζ που παρέχουν τα καθί-
σματα πολλαπλού περιγράμματος. Κρυστάλλινο ήχο προσφέρει φυσικά το ηχοσύστημα 
4D-surround Burmester® High-End.

Ευεξία με το πάτημα  
ενός κουμπιού.



Η νέα Mercedes-Benz S-Class κινείται προς το μέλλον του οδηγικού πολιτισμού. 
Η εκφραστική σχεδίαση, οι μοναδικές τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας, το 
πρωτοποριακό ψηφιακό κόκπιτ με σύστημα infotainment MBUX και τα πολυτελή 
υλικά εξασφαλίζουν μια εμπειρία οδήγησης, που κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν 
έχει προσφέρει έως σήμερα.

Η Mercedes-Benz S-Class  
παραμένει ασύγκριτη.



Ψηφιακό κόκπιτ.
Ο συνδυασμός της οθόνης κόκπιτ με προβολή 3D, της οθόνης Head-up επαυξημένης πραγματικότητας MBUX στο μπροστινό  
παρμπρίζ και της κεντρικής οθόνης αφής OLED βασίζεται σε μία καινοτόμα και ταυτόχρονα διαισθητική φιλοσοφία χειρισμού.  
Χάρη στον χειρισμό με φωνητικές εντολές MBUX, η νέα S-Class μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και να σας υποστηρίζει.

Έμπνευση και κορυφαία αίσθηση άνεσης και ευεξίας στη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Ρυθμίστε το κάθισμα Executive με το υποπόδιο  
σε αναπαυτική θέση ύπνου. Χαλαρώστε τη συσσωρευμένη ένταση στον αυχένα και τους ώμους με το θερμαινόμενο μαξιλάρι. Ή εργαστείτε 
ξεκούραστα με το tablet πίσω επιβατών MBUX, ελέγχοντας επίσης διάφορες λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας.

Κύρια χαρακτηριστικά του χώρου πίσω επιβατών.



Αυτόματες λαβές θυρών.
Η οθόνη Head-up επαυξημένης πραγματικότητας MBUX ενσωματώνει το μπροστινό  
παρμπρίζ στο ψηφιακό κόκπιτ. Στο μπροστινό παρμπρίζ προβάλλονται εντός του οπτικού 
πεδίου συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση οδήγησης.  
Με τον τρόπο αυτό, ο οδηγός μαθαίνει από τη νέα S-Class όσα χρειάζεται να ξέρει, χωρίς 
να παίρνει τα μάτια του από τον δρόμο.

Με τον ενεργό ατμοσφαιρικό φωτισμό απολαμβάνετε ένα τεχνολογικό άλμα. Συνδυάζει  
την αισθητική με την καινοτόμα πληροφόρηση του οδηγού και διευρυμένες λειτουργίες.  
Επιπλέον, διάφορες περιμετρικές φωτεινές λωρίδες και διακοσμητικά στοιχεία δημιουργούν 
από κοινού ένα πρόσθετο επίπεδο φωτισμού. Υποστηρίζει επίσης τα συστήματα υποβοή-
θησης οδήγησης οπτικά και εντείνει την ευφυΐα του αυτοκινήτου σας.

Οθόνη Head-up επαυξημένης  
πραγματικότητας MBUX.Ενεργός ατμοσφαιρικός φωτισμός. Νέες ζάντες.

Προαιρετικά, μαζί με το ηλεκτρονικό σύστημα εξουσιοδότησης οδήγησης KEYLESS-GO  
διατίθενται επίπεδες, αυτόματα εκτεινόμενες λαβές στις πόρτες με όμορφη σχεδίαση.  
Οι πόρτες κλειδώνουν και ξεκλειδώνουν χωρίς κλειδί αγγίζοντας απλώς τις λαβές των θυρών.

Η γκάμα τροχών της νέας S-Class Sedan περιλαμβάνει, ανάλογα με τον εξοπλισμό,  
εκπληκτικές ζάντες αλουμινίου από 45,7 cm (18") έως 53,3 cm (21"). Ο κομψός σπορ  
χαρακτήρας του αυτοκινήτου αναδεικνύεται επίσης με τις ζάντες μοντέρνας σχεδίασης,  
το φαρδύ μετατρόχιο και τους εξωτερικά επίπεδους τροχούς.



Η Mercedes-Benz S-Class είναι συνώνυμο της προηγμένης τεχνολογίας, της υψηλής  
άνεσης και της μοναδικής πολυτέλειας. Αυτό γίνεται σαφές ήδη από τον βασικό εξοπλισμό, 
όπως, για παράδειγμα, με το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης και το MULTIBEAM LED. 
Αλλά και το εσωτερικό ξεχωρίζει με τα δερμάτινα καθίσματα, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό 
και το MBUX Infotainment.

Ο βασικός εξοπλισμός.
Με το πακέτο Night το σπορτίφ εξωτερικό δείχνει ακόμη πιο εκφραστικό χάρη στα  
πολυάριθμα στοιχεία σε πολύ γυαλιστερό Μαύρο. Έτσι, προκύπτουν αντιθέσεις ή συνεχείς 
μεταβάσεις, ανάλογα με το χρώμα βαφής. Σε κάθε περίπτωση, το αυτοκίνητό σας  
γίνεται ακόμη πιο μοναδικό.

Απολαύστε μια φανταστική ατμόσφαιρα με το πακέτο Exclusive. Σχεδόν όλες οι επιφάνειες 
επενδύονται με εκλεκτό δέρμα νάπα, ενώ η εσωτερική επένδυση οροφής είναι από  
εκλεκτό ύφασμα μικροϊνών DINAMICA. Την ασυνήθιστη αυτή πολυτέλεια συμπληρώνουν 
ιδανικά τα πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία.

Το πακέτο Night. Το πακέτο Exclusive.
Με την AMG Line, το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας κάνουν μία 
σαφή δήλωση δυναμικής. Η μπροστινή ποδιά AMG σχεδίασης A wing υπογραμμίζει τον  
εκφραστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου σας. Επιπλέον, το σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουρ-
γιών με κάτω επίπεδο τμήμα σε δέρμα νάπα, τα σπορ πεντάλ AMG και τα πατάκια ποδιών 
AMG προσθέτουν σπορ πινελιές στο εσωτερικό.

Η AMG Line.



Η ανάρτηση AIRMATIC. Σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα.
Το AIRMATIC συνδυάζει τα πλεονεκτήματα διαφόρων αναρτήσεων και σας επιτρέπει να επιλέγετε άνετη ή δυναμική οδήγηση.  
Το φάσμα των ρυθμίσεων είναι εντυπωσιακό. Η αερανάρτηση προσφέρει εξαιρετική άνεση κύλισης και σε δύσκολο υπέδαφος ή  
εξαιρετικά σπορ επιδόσεις. Πρακτικό χαρακτηριστικό είναι το αυτόματο σύστημα ρύθμισης ύψους ανάρτησης ανάλογα με το φορτίο.

Με το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα απολαμβάνετε τρία οφέλη: καλύτερο κράτημα στον δρόμο, σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία και,  
τέλος, βελτιωμένη ικανότητα ελιγμών – π.χ. κατά τη στάθμευση. Το σύστημα διευθύνει τους πίσω τροχούς, ανάλογα με την ταχύτητα, 
προς την αντίθετη ή την ίδια κατεύθυνση με τους μπροστινούς τροχούς.



Διαστάσεις.

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

Πετρελαιοκινητήρες Βενζινοκινητήρες

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

Κυβισμός (cm3) 2925 2925 2925 2999 2999

Ονομαστική ισχύς1 (kW [HP] σε σ.α.λ.) 210 [286] 210 [286] 243 [330] 270 [367]2 320 [435]2

/h (δευτ.) 6,4 6,2 5,4 5,1 4,9

Τελική ταχύτητα (km/h)3 250 250 250 250 250

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/ )
Low
Mid
High
Extra high 
Total

11,6 - 10,5
8,2 - 7,0
6,5 - 5,2
6,8 - 5,5
7,6 - 6,4

12,2 - 10,2 
8,3 - 7,2
6,8 - 5,5
7,2 - 5,6 
7,9 - 6,5

12,2 - 10,2
8,3 - 7,3
6,8 - 5,6
7,2 - 5,8
7,9 - 6,7

14,2 - 12,8
9,5 - 7,9
8,0 - 6,5
8,7 - 6,9
9,4 - 7,8

14,3 - 12,8
9,5 - 8,0
8,0 - 6,7
8,7 - 7,2
9,4 - 8,0

Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km) 201,0 - 168,0 209,0 - 171,0 209,0 - 175,0 213,0 - 177,0 214,0 - 181,0

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 B-B B-B C-B C-C B-C

1 Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2007 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Προσωρινή διαθεσιμότητα. 3 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 4 Οι τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη 
διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές WLTP CO2, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. 
Περισσότερες πληροφορίες για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσημες ειδικές εκπομπές CO2 των καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων, μπορείτε να βρείτε στις «Οδηγίες για την κατανάλωση καυσίμου, τις 
εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ρεύματος καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων», οι οποίες είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και στη Deutsche Automobil Treuhand GmbH, στην ιστοσελίδα www.dat.de. 
Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο 
προαιρετικό εξοπλισμό. 5 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 6 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2, λαμβάνοντας υπόψη τη 
μάζα του οχήματος. Ισχύει μόνο για τη Γερμανία. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr.



H Mercedes-Benz AG είναι ένας από τους ιδρυτές του διεθνούς ιδρύματος Laureus Sport for Good Foundation, το 
οποίο συστάθηκε το έτος 2000. Αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πρωτοβουλία της εταιρείας Mercedes-Benz. 
Το ίδρυμα Laureus Sport for Good υποστηρίζει μέσω κοινωνικών αθλητικών προγραμμάτων παιδιά και νέους που 
έχουν ανάγκη, τους ανοίγει νέους ορίζοντες και προάγει σημαντικές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, ο σεβασμός 
και η αφοσίωση στον στόχο. Σύνθημά μας είναι «Change the Game for Kids» και θα θέλαμε να το μοιραστούμε  
μαζί σας. Με την αγορά μίας Mercedes-Benz υποστηρίζετε τους σκοπούς του ιδρύματος «Laureus Sport for Good».




