S-Class

Cabrio και Coupé

Μια φευγαλέα ματιά. Μία δελεαστική σκέψη. Την επόμενη στιγμή γίνεται
πραγματικότητα και περιβάλλει τις αισθήσεις σας. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη:
οι συναντήσεις που ομορφαίνουν συναρπαστικά τη ζωή. Για παράδειγμα
με τη νέα S-Class Cabrio, τον απόλυτο πειρασμό.

Πότε αφεθήκατε να
παρασυρθείτε τελευταία;

Αυτή φορά σίγουρα θα ενδώσετε. Μόλις αντικρίσετε τις λεπτομέρειες αποκλει
στικής πολυτέλειας. Όταν αγγίξετε το απαλό δέρμα και θαυμάσετε την εξαιρετική
ποιότητα χειροποίητης κατασκευής. Κι όταν δείτε τα όργανα και τις ενδείξεις που
βρίσκονται πίσω από μία ενιαία κρυστάλλινη επιφάνεια. Τα πλήκτρα ελέγχου αφής
ανταποκρίνονται αμέσως σε κάθε άγγιγμα, σαν να διάβαζουν την σκέψη σας.

Η δύναμη της θέλησης δεν
είναι στο μυαλό.
Γνωρίζει ενστικτωδώς ποιο είναι το σωστό. Χωρίς δισταγμούς, χωρίς
αμφιβολίες, αλλά με απόλυτη σιγουριά. Η S-Class Coupé δεν αποπνέει
απλώς αυτή τη σιγουριά, αλλά και την αποδεικνύει: με συστήματα υπο
βοήθησης οδήγησης τελευταίας γενιάς, που αναλύουν ακόμη καλύτερα
και αντιδρούν ακόμη ταχύτερα.

Ζήστε τα πάντα.
Μην μετανοιώνετε για τίποτα.
Απολαύστε στο έπακρο κάθε διαδρομή, κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Η
S-Class Coupé θα σας υποστηρίζει με το νέο σύστημα ελέγχου ανέσεων
ENERGIZING. Μία καινοτομία που χαλαρώνει ή τονώνει, ανάλογα με την
επιθυμία σας, ώστε να αποκτάτε περισσότερη αντοχή και συγκέντρωση.

Αισθάνεστε την επιθυμία;

Το αίσθημα της ασφάλειας είναι
η μεγαλύτερη πολυτέλεια.
Ημιαυτόματη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους και επαρχιακούς δρόμους, αυτόνομη πέδηση σε επικίνδυνες καταστάσεις
και ενεργή υποστήριξη ελιγμών αποφυγής – αυτές είναι
μερικές μόνο από τις λειτουργίες του πακέτου υποβοήθησης
οδήγησης (προαιρετικά). Το Mercedes-Benz Intelligent
Drive κάνει το ακόμη ένα βήμα προς την αυτόνομη οδήγηση.
Σημαντικότερα χαρακτηριστικά της τελευταίας γενιάς του
πακέτου υποβοήθησης οδήγησης είναι η ενεργή υποβοήθηση απόστασης DISTRONIC με προσαρμογή της ταχύτητας
βάσει διαδρομής, για παράδειγμα σε στροφές, καθώς και η
διευρυμένη αυτόματη επανεκκίνηση στην πυκνή κίνηση,
η ενεργή υποβοήθηση ορίου ταχύτητας με προνοητική
μείωση της ταχύτητας κίνησης, εφόσον ανιχνευθούν σήμα
τα κυκλοφορίας, καθώς και η ενεργή υποβοήθηση πέδησης
με λειτουργία διασταυρώσεων και λειτουργία πέδησης ανάγκης σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο οδηγός αποφορτίζεται
σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν σε όλες τις συνθήκες κυκλοφο
ρίας, και φτάνει πιο χαλαρά στον προορισμό του.
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά
με το Mercedes-Benz Intelligent Drive στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

Υψηλής ανάλυσης και αξίας.
Οι νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας.
Πίσω από την υψηλής ανάλυσης οθόνη μέσων με διαγώνιο
31,2 cm (12,3 ιντσών) κρύβεται ο συναρπαστικός κόσμος της
ψηφιακής δικτύωσης. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο χαρακτηρι
στικό είναι η Υπηρεσία Προσωπικού Συμβούλου Mercedes
me connect1. Παρέχει προσωπική τηλεφωνική εξυπη
ρέτηση για την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI),
εστιατορίων ή ξενοδοχείων ‒ ακόμη κι εκτός αυτοκίνητου.
Οι προτεινόμενοι προορισμοί μεταδίδονται αυτόματα στο
σύστημα πλοήγησης. Οι πρόσθετες υπηρεσίες πλοήγησης
περιλαμβάνουν επίσης λειτουργίες, όπως online ενημερώσεις των χαρτών. Χάρη στο SNAP (Internet Services for
Native Application), τα online περιεχόμενα, όπως διαθέσιμοι
χώροι στάθμευσης ή τιμές καυσίμων, μπορούν να ενσω
ματώνονται στο χάρτη πλοήγησης.
Η προαιρετικά διαθέσιμη τηλεφωνία πολλαπλών λειτουργιών (κάτω εικόνα) επιτρέπει τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων
και τη σύνδεση με την εξωτερική κεραία LTE του αυτοκινήτου – χωρίς καλώδιο και χωρίς βάση στήριξης. Η επιφάνεια
φόρτισης είναι κατάλληλη για κινητά τηλέφωνα με διαγώνιο
οθόνης έως 15,2 cm (6 ιντσών).
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Μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Mercedes me connect, η υπηρεσία Προσωπικού Συμβούλου
διατίθεται δωρεάν για ένα χρόνο και στη συνέχεια μπορεί να παραταθεί έναντι χρέωσης.

Στην S-Class, όπως στη Formula 1.
Οι νέοι κινητήρες.
Οι νέες S-Class Coupé και S-Class Cabrio εκπλήσσουν με την αποδοτικότητά τους και ενθουσιάζουν με υψηλών επιδόσεων
στοιχεία από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο πανίσχυρος κινητήρας V6 biturbo της S 450 4MATIC (Coupé) μπορεί πλέον
να μπαίνει σε λειτουργία ελεύθερης κύλισης στον πρόγραμμα οδήγησης ECO εξοικονομώντας έτσι καύσιμο. Συναρπαστικές
επιδόσεις προσφέρει ο νέος κινητήρας V8 biturbo στην S 560 χάρη στα υψηλής απόδοσης εξαρτήματα Mercedes-AMG.
Η λεγόμενη «θερμή γωνία V» συνεπάγεται τεχνολογία υπερπλήρωσης αντίστοιχη της Formula 1. Οι δύο στροβιλοσυμπιεστές είναι
διατεταγμένοι στη γωνία V των κυλίνδρων, γεγονός που επιτρέπει μικρότερο μέγεθος κινητήρα, βέλτιστη απόκριση και
ελάχιστες εκπομπές καυσαερίων. Ένα έξυπνο σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων (Coupé) μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
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Η μαγική συμβίωση άνεσης και δυναμικής:
MAGIC BODY CONTROL με λειτουργία κλίσης σε στροφές.
Αυτό σύστημα ανάρτησης είναι σχεδιασμένο για δυναμική οδήγηση και προετοιμάζεται για
τις ανωμαλίες του οδοστρώματος πριν ακόμη φτάσετε εκεί. Ταυτόχρονα, η ανάρτηση MAGIC
BODY CONTROL1 συνδυάζει τα ενεργά ελατήρια του συστήματος ανάρτησης με τη συνεχώς ρυθμιζόμενη απόσβεση και το ROAD SURFACE SCAN. Με τη βοήθεια στερεοσκοπικής
κάμερας, ανιχνεύεται με ακρίβεια η ποιότητα του οδοστρώματος μπροστά από το αυτοκί
νητο, ώστε να ρυθμίζεται έγκαιρα η απόσβεση και να ασκείται φορτίο ή να ανακουφίζεται
ο τροχός μέσω του ενεργού υδραυλικού συστήματος. Η λειτουργία κλίσης στις στροφές
1

Προαιρετικά για την S 560 Coupé και βασικός εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG S 65 Coupé.

φροντίζει, ώστε το αμάξωμα του αυτοκινήτου να γέρνει έως και κατά 2,65° στις στροφές.
Έτσι, οι εγκάρσιες δυνάμεις γίνονται πολύ λιγότερο αισθητές, ενώ εντείνεται η οδηγική
απόλαυση ειδικά σε επαρχιακούς δρόμους. Με ένα άγγιγμα του διακόπτη DYNAMIC SELECT
μπορείτε να επιλέγετε άνετη, σπορτίφ, αποδοτική ή εξατομικευμένη οδηγική συμπερι
φορά. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, προσαρμόζονται παράμετροι, όπως
χαρακτηριστικά του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, της ανάρτησης, του συστήματος
διεύθυνσης ή του ESP®.

Προσφέρει χαλάρωση και ενέργεια: το νέο σύστημα
ελέγχου ανέσεων ENERGIZING.
Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός μετατρέπει τον εσωτερικό χώρο σε έργο τέχνης. Κατʼ επιλογή,
64 χρώματα και δέκα χρωματικοί συνδυασμοί αναδεικνύουν την τεχνολογικά μοντέρνα
ατμόσφαιρα και διαμορφώνουν το χώρο. Στο δυναμικό τρόπο λειτουργίας, μάλιστα, τα χρώματα εναλλάσσονται και συνοδεύουν κυριολεκτικά τη ρύθμιση θερμοκρασίας. Σε συν
δυασμό με το προαιρετικό σύστημα ελέγχου ρυθμίσεων ENERGIZING, ο ατμοσφαιρικός
φωτισμός δικτυώνεται με άλλα συστήματα άνεσης σε ακριβώς διαμορφωμένα προγράμματα,

ώστε να εντείνεται η απόδοση και η ευεξία στη διάρκεια του ταξιδιού. Υπάρχουν τρία προγράμματα με έμφαση στον αναζωογονητικό κλιματισμό με δυνατή ροή αέρα, στη δυναμική
μουσική ή στην αναπαραγωγή εμψυχωτικών εκπαιδευτικών βίντεο. Τρία άλλα προγράμματα
αποσκοπούν στη στοχευμένη ξεκούραση του οδηγού, όπου, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία
προαιρετικού εξοπλισμού, θερμαίνονται τα υποβραχιόνια και το τιμόνι ή και ενεργοποιούνται
οι λειτουργίες μασάζ ENERGIZING ασκώντας ανακουφιστική θερμότητα.

Αυτό θα σας κάνει να ανυπομονείτε: το προαιρετικό ηχοσύστημα
surround Burmester® High End.
27 κανάλια ενισχυτή με συνολική ισχύ 1560 Watt (Cabrio: 1520 Watt και 25 κανάλια ενισχυτή) και τεχνολογίες
που αναπτύχθηκαν ειδικά για το αυτοκίνητο παράγουν έναν μοναδικά εντυπωσιακό, κρυστάλλινο, πλούσιο και
συναρπαστικό ήχο – τον απολαυστικό ήχο Burmester®. Η ρύθμιση VIP δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων του ήχου για τον οδηγό, το συνοδηγό και τους πίσω επιβάτες αριστερά και δεξιά. Με τις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις ήχου «Pure», «Easy Listening», «Live» και «Surround», ο ήχος προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες προτιμήσεις
του καθενός. Στο Coupé με ήχο 3D Surround, οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τρισδιάστατα μέσα στο
αυτοκίνητο τα μονοφωνικά, στερεοφωνικά και 5.1 μουσικά σήματα.

Ηχείο υψηλών συχνοτήτων

Ηχεία χαμηλών μεσαίων

Ηχεία μεσαίων συχνοτήτων

Ηχείο Frontbass

Ευρυζωνικά ηχεία

Ενισχυτής

Bassbox με ηχείο μπάσων και ενσωματωμένο ενισχυτή
Στην S-Class Cabrio δεν τοποθετούνται τα ηχεία μονάδας χειρισμού οροφής.

Ο βασικός εξοπλισμός.

Ο προαιρετικός εξοπλισμός.

Οι νέες S-Class Coupé και S-Class Cabrio συναρπάζουν εσωτερικά και εξωτερικά με τη
χαρισματική τους σχεδίαση ήδη από το βασικό εξοπλισμό. Το επιβλητικά σχεδιασμένο
σπορτίφ μπροστινό τμήμα με μάσκα ψυγείου diamond, τα καινοτόμα πίσω φώτα OLED και
η μεγάλη πανοραμική οροφή (Coupé) χαρακτηρίζουν το εξωτερικό. Στο εσωτερικό τα
ευγενή υλικά, όπως οι επενδύσεις από δέρμα με διακοσμητικές ραφές, το νέο σπορ τιμόνι
πολλαπλών λειτουργιών και το widescreen cockpit, κατοχυρώνουν τη θέση της στην
κορυφαία κατηγορία.

Το κυριολεκτικά λαμπρότερο χαρακτηριστικό του προαιρετικού εξοπλισμού είναι το LED
Intelligent Light System με κρύσταλλα Swarovski με μοναδική σχεδίαση ημέρας και
νύχτας. Το συναρπαστικό παιχνίδι φωτός των κρυστάλλων Swarovski στα φλας και τα φώτα
πορείας ημέρας δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα. Ενδεικτικό του κορυφαίου επιπέδου
άνεσης είναι το σύστημα θέρμανσης αυχένα AIRSCARF για τον οδηγό και το συνοδηγό.
Μέσω των αεραγωγών στα προσκέφαλα εξάγει θερμό αέρα που περιβάλλει σαν αόρατο κασκόλ
τον αυχένα και τους ώμους.

Η AMG Line.

Η AMG Line Plus.

Δυναμική εμφάνιση από κάθε οπτική γωνία εξασφαλίζουν το AMG Styling, η μάσκα ψυγείου
diamond με στοιχεία χρωμίου, καθώς και οι εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm
(19 ιντσών) ή 50,8 cm (20 ιντσών). Οι διάτρητοι δίσκοι φρένων μπροστά και πίσω εντείνουν
ακόμη περισσότερο την εντύπωση. Ο διάκοσμος από ξύλο λεύκας σε Μαύρο γυαλιστερό,
τα σπορ πεντάλ AMG ή τα ταπέτα AMG προσθέτουν σπορτίφ κομψότητα και στο εσωτερικό.

Βασισμένη στην AMG Line, αυτή η γραμμή εξοπλισμού προσφέρει αισθητά και ορατά
περισσότερο δυναμισμό και πολυτέλεια. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά εξοπλισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου AMG 50,8 cm (20 ιντσών) σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Μαύρο και στιλβωμένες, σπορ καθίσματα AMG με βελτιωμένη πλευρική στήριξη
και το τιμόνι AMG Performance επενδυμένο με δέρμα νάπα.

Επενδύσεις και διάκοσμος.

Δέρμα

Επενδύσεις

Διάκοσμος

201 Μαύρο/Μαύρο

H29 Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό

205 Χρώμα Πορσελάνης/Καφέ Εσπρέσο
801 Μαύρο/Μαύρο1

729 Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό1

805 Πορσελάνη/Καφέ Εσπρέσο1
961 Μαύρο/Μαύρο1

H21 Λάκα Πιάνου designo Μαύρη1

Δέρμα νάπα

Δέρμα νάπα Exclusive designo

201

801

961

205

805

965

H30 Ξύλο λεύκας Γκρι σατινέ ματ

1

H16 Λάκα Πιάνου flowing lines designo

965 Χρώμα Πορσελάνης/Καφέ Εσπρέσο1
974 Καφέ Σάγματος/Μαύρο1
975 Χρώμα Πορσελάνης/Μπλε Βυθού1
977 Κόκκινο Βεγγάλης/Μαύρο1

Μαύρη1
H26 Ξύλο μανόλιας flowing lines designo
Καφέ1
H10 AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη1

978 Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο
985 Χρώμα Πορσελάνης/Κόκκινο Τιτσιάνο1
1

Επενδύσεις AMG Line Plus
545 Χρώμα Πορσελάνης/Κόκκινο Τιτσιάνο1
551 Μαύρο/Μαύρο1

978

555 Χρώμα Πορσελάνης/Καφέ Εσπρέσο1
557 Κόκκινο Βεγγάλης/Μαύρο1
558 Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο1
574 Καφέ Σάγματος/Μαύρο1
575 Χρώμα Πορσελάνης/Μπλε Βυθού
851 Μαύρο/Μαύρο1

974
1

855 Χρώμα Πορσελάνης/Καφέ Εσπρέσο1
Επενδύσεις μοντέλων Mercedes-AMG
561 Μαύρο/Μαύρο2

975

565 Χρώμα Πορσελάνης/Καφέ Εσπρέσο2
567 Κόκκινο Βεγγάλης/Μαύρο2
568 Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο2
584 Καφέ Σάγματος/Μαύρο2
585 Χρώμα Πορσελάνης/Μπλε Βυθού2
595 Χρώμα Πορσελάνης/Κόκκινο Τιτσιάνο2

977

851 Μαύρο/Μαύρο3
855 Χρώμα Πορσελάνης/Καφέ Εσπρέσο3
1

Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 65, προαιρετικά για
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+. 3 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG S 63 4MATIC+
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Δέρμα νάπα Exclusive designo
AMG Line Plus

Δέρμα νάπα AMG Line Plus

Δέρμα νάπα AMG

Δέρμα νάπα Exclusive designo AMG

Διάκοσμος

851

551

851

561

H29

855

555

855

565

729

558

568

H30

574

584

H21

575

585

H16

557

567

H26

545

595

H10

Χρώματα βαφής
και κουκούλας.

Ακρυλική βαφή

Μεταλλικές βαφές1

040

Βαφή designo2

Χρώματα κουκούλας

183

988

799

740

197

989

775

992

033

745

890

998

044

746

Ακρυλική βαφή
040 Μαύρο
Μεταλλικές βαφές1
183 Μαύρο Μαγνητίτη

Βαφές manufaktur designo2

744

197 Μαύρο Οψιδιανού
775 Ασημί Ιριδίου
890 Μπλε Καβανσίτη
897 Μαύρο Ρουμπινιού
988 Ασημί Διαμαντιού
989 Πράσινο Σμαραγδιού
992 Γκρι Σελενίτη
998 Μπλε Ανθρακίτη
Βαφή designo2
799 Λευκό Διαμαντιού designo bright
Βαφές manufaktur designo2
033 Μαύρο Μόκα μεταλλικό designo
044 Γκρι Αλλανίτη designo magno
049 Λευκό Κασμίρ designo magno
Χρώματα κουκούλας
740 Μαύρο
744 Σκούρο Μπλε
745 Μπεζ
746 Σκούρο Κόκκινο
1

Προαιρετικός εξοπλισμός για S 450 4MATIC Coupé. 2 Προαιρετικός εξοπλισμός.
Για περισσότερες εξατομικευμένες βαφές designo απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz της περιοχής σας.

897

049

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Coupé

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

S 450 4MATIC

S 560

S 560 4MATIC

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+

Mercedes-AMG S 65

V/6

V/8

V/8

V/8

V/12

Κυβισμός σε cm3

2996

3982

3982

3982

5980

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ.

270 (367)/5500–6000

345 (469)/5250–5500

345 (469)/5250–5500

450 (612)/5500–6000

463 (630)/4800–5400

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ.

500/1600–4000

700/2000–4000

700/2000–4000

900/2750–4500

1000/2300–4300

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων

AMG SPEEDSHIFT PLUS

AMG SPEEDSHIFT MCT

7G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

5,5

4,6

4,6

3,5

4,1

Τελική ταχύτητα σε km/h

2502

2502

2502

2502, 3003

2502, 3003

Κατανάλωση καυσίμου l/100 km
αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος

12,6–12,3/7,2–7,0/9,2–8,9

11,2–11,0/6,6–6,3/8,3–8,0

12,0–11,8/7,2–6,9/9,0–8,7

12,0/7,7/9,3

17,1/8,6/11,9

Εκπομπές CO2 σε g/km (μικτός κύκλος)

208–204

188–183

202–197

211

279

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6

Euro 6/D

Euro 6/C

Euro 6/C

Euro 6/D

Euro 6/G

4

4

Cabrio

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+

Mercedes-AMG S 65

V/8

V/8

V/12

Κυβισμός σε cm

3982

3982

5980

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ.

345 (469)/5250–5500

450 (612)/5500–6000

463 (630)/4800–5400

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ.

700/2000–4000

900/2750–4500

1000/2300–4300

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων

AMG SPEEDSHIFT PLUS

AMG SPEEDSHIFT MCT

7G-TRONIC

3

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

4,6

3,5

4,1

Τελική ταχύτητα σε km/h

2502

2502, 3003

2502, 3003

Κατανάλωση καυσίμου4 l/100 km
αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος

12,7–12,5/6,8–6,5/9,0–8,7

13,6/8,0/10,1

17,1/8,9/12,0

Εκπομπές CO2 σε g/km (μικτός κύκλος)

204–199

229

272

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6

Euro 6/C

Euro 6/D

Euro 6/F

4

1

S 560

Σ τοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 AMG Driver’s Package (προαιρετικά). 4 Οι τιμές αφορούν τις «μετρηθείσες τιμές CO2 NEDC» κατά την παρ. 2 του Άρθρου 2 του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153, οι οποίες μετρήθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 692/2008. Λόγω των νομοθετικών τροποποιήσεων της σχετικής διαδικασίας μετρήσεων, είναι πιθανό να αναγράφονται υψηλότερες τιμές στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο είναι
απαραίτητο για την ταξινόμηση του οχήματος και, ενδεχομένως, για τη φορολογία του οχήματος. 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
το συνδυασμό τροχών/ελαστικών. 5 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 6 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. Ισχύει μόνο στη Γερμανία. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα
«Laureus Sport for Good Foundation».

Σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 04.07.2017. Μετά την

προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και

ημερομηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για

εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο

αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφο

θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και

ροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι

τη φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρεια-

Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

στεί να χρησιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 0932 · 12-00/1017

