
Mercedes-Maybach S-Класу



У кращих традиціях легендарного бренду розкішних автомобілів вищого класу ми визначаємо  
незрівнянну, небачену досі розкіш. Сідайте та відчуйте ексклюзивність,  
інновації та досконалість абсолютно по-новому.

Розкіш бути незалежним.





Характерні риси дизайну – самобутність на унікальність. Це підкреслює потужна передня частина 
із масивним хромованим облицюванням радіатора з написом "Maybach" та декоративною планкою 
на капоті. Автомобіль має ефектний вигляд завдяки численним хромованим деталям, які за         
бажанням доповнюються легендарним двоколірним лакуванням.

Втілення сучасної естетики та  
вишуканого почуття простору.







Ми завжди реалізовуємо нові ідеї щодо інноваційного та ексклюзивного комфорту у 
задній частині салону. Зараз це, наприклад, двері, що відкриваються одним натис-
канням кнопки. Або механізм подачі ременя безпеки підвищеної зручності. А під час 
поїздок на великі відстані підвищений комфорт забезпечать масаж литок та подушки 
для потилиці з підігрівом.

Ваш комфорт завжди  
у центрі уваги.



Середовище навколо автомобіля тепер сканується ще з більшою точністю та передбаченням, що дозво-
ляє уникнути багатьох небезпечних ситуацій. Починаючи із системи DIGITAL LIGHT, розширеного паке-
та допоміжних систем та закінчуючи подушками безпеки у задній частині салону та іншим особливос-
тям нове покоління викликає ще більшу довіру. 

Готовий надати Вам підтримку будь-коли.







Переведіть сидіння Executive у зручне положення. Познайомтесь із електричною центральною 
консоллю і асистентом салону MBUX та керуйте функціями забезпечення комфорту, інформації 
та розваг. Насолоджуйтеся різноманітністю функцій мультимедійної системи для пасажирів  
задньої частини МBUX класу High-End чи працюйте у невимушеній атмосфері на планшеті 
MBUX у задній частині салону. 

Відчуйте атмосферу та першокласний  
комфорт задньої частини салону.



Нові, розділені на дві частини задні елементи зовнішнього освітлення із функцією анімації заворожують та сприяють 
створенню неперевершеного вигляду та неповторного дизайну автомобіля вночі. Разом із передньою та боковою  
частинами цієї топової моделі легкових автомобілів Mercedes-Benz вони гармонічно довершують шедевр дизайнер-
ського мистецтва.

Самобутній дизайн задньої частини із 
високим ступенем упізнаваності.  





Інтуїтивний та розумний: асистент салону MBUX у задній частині салону звертає увагу 
тільки на Вас та розпізнає побажання за Вашими рухами. Насолоджуйтесь досвідом 
водіння екстра класу, за якого Ви можете розслабитися та відкинутись назад, але 
при цьому тримати усе під контролем, не роблячи для цього нічого більше, окрім 
невеликого руху рукою.

Інноваційні системи зниження шуму на дорозі повністю усувають шуми, що супрово-
джують рух, і перетворюють новий Mercedes-Maybach S-Класу на оазу спокою. У місті 
чи під час тривалих поїздок Ви чуєте лише те, що дійсно бажаєте чути, через опціо-
нальну акустичну систему об’ємного звучання Burmester® High-End 4D; при цьому не 
ізолюючись повністю від навколишнього середовища.

Асистент салону  MBUX у задній частині салону.Активна компенсація сторонніх  
шумів під час руху.



Облицювання спинки сидіння designo з дерева. Насолоджуйтеся фантастичною атмосферою.
Задня частина передніх сидінь прикрашена декоративними елементами з дерева 
designo в колір декору інтер'єру з емблемою «Maybach», що додає особливої вишука-
ності атмосфері у задній частині салону та візуально підкреслює мануфактурний харак-
тер автомобіля.

Інтер'єр характеризують ексклюзивні матеріали найвищої якості. Важливим елементом 
є шкіряна оббивка з характерним для марки ромбоподібним візерунком.
Ця виняткова якість доповнюється й іншими поверхнями в інтер'єрі, які в залежності від 
конфігурації обтягнуті шкірою.



Комфортна підсвітка салону.
Підсвітку салону можна обирати в залежності від особистих побажань чи просто 
від поточного настрою. 64 кольори комфортної підсвітки створюють захопливі  
поєднання, які можуть динамічно змінюватись або ж підсвічувати окремі зони 
салону різними кольорами - включно із двома кольорами Maybach "Twinkle Star" 
та "Рожеве золото".

Акустична система об’ємного звучання 4D 
Burmester® High-End 4D.
Насолоджуйтеся музикою в унікальному звучанні 4D. Цей новий вимір звучання 
створюють вісім подібних до динаміків процесорів у сидіннях шляхом акустично-
го масажу. Тридцять інтегрованих у сидіннях динаміків об’ємного звучання і саб-
вуфер оптимізують звучання до загальної потужності у 1 750 Вт.



Проекційний дисплей
системи MBUX.
Проекційний дисплей системи MBUX перетворює лобове скло на частину циф-
рової передньої панелі. За допомогою прозорих індикацій на лобове скло у полі 
зору водія відображається важлива інформація щодо актуальної дорожньої ситуації.

Відкрийте для себе епоху інтуїтивного  
комфорту керування.
Поєднання дисплея передньої панелі приборів із 3-вимірною індикацією, 
проекційного дисплея MBUX із функцією проекції на лобовому склі та центрального 
сенсорного екрана з OLED-технологією є інноваційною та одночасно інтуїтивною 
концепцією керування. Завдяки голосовому управлінню MBUX автомобіль 
адаптується до Ваших потреб і здатний підтримувати Вас.



Відчуйте автомобільну розкіш на межі досконалості. Комфортні двері з електропри-
водом відкривають доступ до задньої частини салону First-Class. Акустична система 
об'ємного звучання Burmester High-End 4D зачарує Вас фантастичним звучанням. 
Такі інноваційні елементи комплектації, як активна естетична підсвітка салону чи 
мультимедійна система для задніх пасажирів MBUX класу High-End створюють   
атмосферу вишуканої елегантності. 

Пакет оздоблення інтер'єру.
Насолоджуйтеся фантастичною атмосферою завдяки ексклюзив-пакету. Майже  
всі поверхні обтягнуті вишуканою шкірою наппа, оббивка стелі виконана із високоякіс-
ного мікроволокна DINAMICA. Винятково високу якість оздоблення ідеально підкрес-
люють додаткові декоративні елементи.

Ексклюзив-пакет.



Ексклюзивна система паркування з круговим оглядом: активна система допомоги  
під час паркування з PARKTRONIC і системою камер з оглядом на 360° розпізнає  
вільні й відмічені місця для паркування, коли автомобіль рухається повз них. Після  
вибору місця для паркування можна паркуватися самостійно завдяки динамічній  
візуалізації та акустичним сигналам чи скористатися активною системою допомоги 
під час паркування.

Максимальний комфорт сидінь у задній частині салону: мультиконтурні сидіння 
створюють комфорт не тільки через оптимальне положення. У поєднанні із різними 
програмами масажу вони мають підбадьорливу або розслаблювану дію. 
Справжнім задоволенням є система обігріву зони шеї та плечей, що інтегрована у 
додаткову подушку підголівника.

Паркувальний пакет із функцією  
огляду на 360°.

Комфорт-пакет сидінь 
у задній частині салону.



AIRMATIC.
Система AIRMATIC об’єднує переваги багатьох ходових частин у одній – обирайте без компромісів між комфортом та  
динамікою. Доступний діапазон налаштувань просто вражає. Пневмопідвіска забезпечує першокласну плавність  
ходу навіть на складних ґрунтових дорогах та неймовірну спортивну потужність на трасах. Практично: автоматична  
система регулювання кліренсу залежно від навантаження.



Унікальна програма руху лише для пасажирів у задній частині салону.
Спеціально розроблена програма руху «Maybach» повністю фокусується на комфорті пасажирів у задній частині салону, а про-
грама руху COMFORT пропонує сбалансований комфорт для пасажирів у передній та задній частинах салону. У режимі 
«Maybach» мінімізуються рухи кузова, що відчуваються на задніх сидіннях. Інші налаштування охоплюють підкреслено плавні харак-
теристики педалі акселератора у режимі руху з водієм, динамічну характеристику коробки передач з меншою кількістю перемикань 
та рушання з місця на другій передачі.



Технічні характеристики.

1  Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) 715/2007 у чинній редакції. 2 Буде наведено незабаром. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими методиками 
вимірювання. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 1 статті 2 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З докладними відомостями 
щодо офіційних значень витрати палива й офіційно встановлених рівнів викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Посібнику з витрати палива, викидів CO2 та споживання електроенергії нових 
легкових автомобілів», який наявний в усіх точках продажу, а також на сайті Deutsche Automobil Treuhand GmbH за адресою www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції  
та призначені лише для порівняння різних типів автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Вказівка дійсна тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення 
залежно від країни. 6 Визначено на підставі вимірювання викидів CO2 з урахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на 
сайті www.mercedes-benz.ua

Тільки найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

Бензинові двигуни

S 580 4MATIC S 680 4MATIC

Об’єм (см3) 3,982 5,980

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.) 370 [503]/5.500 450 [612]/5.250 - 5.500

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 4,8 4,5

Максимальна швидкість (км/год) 250 250

Витрата палива4 (л/100 км)
У міському циклі
На трасі
У змішаному циклі

15,2-15,7
7,3-8,1
10,2-10,9

19,8-20,6
9,5-10,3
13,3-14,1

Викиди CO2
4, змішаний режим (г/км) 233,0-248,0 305,0-322,0

Клас емісії5/ефективності6 E - D G - G



Габарити.

Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.
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Стосовно відомостей у цьому проспекті: Після підписання до друку 16.12.2020 року можливі зміни виробу. 
До закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити зміни до кон-
струкції та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комплекту поставки, якщо 
це буде прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовлено-
го предмета використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-
яких претензій. 

На ілюстраціях можуть бути зображені аксесуари й елементи опціонального обладнання, які не входять до базо-
вої комплектації. Це видання є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних розпоряджень і 
наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної Респу-
бліки Німеччина на момент підписання видання до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у свого 
дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.ua

ПрАТ "АвтоКапітал", вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-0420

Mercedes-Benz AG є партнером-засновником всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку було засновано в 2000 
році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good» підтримує через соціально- 
спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває для них перспективи і сприяє розвитку таких 
важливих якостей, як командний дух, повага та цілеспрямованість. Вже більше 20 років ми переконані у тому, що спорт 
має неабияку силу поєднувати людей та мотивувати їх унікальним чином. Ми надали мільйонам дітей та молоді доступ 
до наших програм підтримки, щоб вони могли змінити своє життя на краще. Програми, які ми підтримуємо разом із 
Laureus Sport for Good, узгоджуються з цілями сталого розвитку ООН та є частиною захоплюючого, великого глобального 
руху за позитивні зміни у світі. Придбанням автомобіля Mercedes-Benz Ви підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».


