S-Klasse Edition 1.
Prijslijst. Geldig vanaf 1 juni 2013.

Het Edition 1-embleem op de spatschermen en in de middenconsole
staat voor exclusiviteit van het hoogste niveau.

Ogen open, de droom begint.
Laat de dagelijkse beslommeringen achter u, richt het kompas op een nieuwe
horizon: de Edition 1 bepaalt met behulp van feilloze apparatuur in een exclusief
jasje de juiste koers. Het gelimiteerde model van de S-Klasse verenigt geselecteerde uitrustingen en features onder één embleem dat al uw wensen vervult:
het Edition 1-embleem. Een statement dat nog maar één vraag onbeantwoord
laat: antracietblauw of diamantwit?

Een regelrechte blikvanger op het eerste gezicht.
Voor u ligt een zee van uitrustingsmogelijkheden – en drie daarvan kunnen
wij u van harte aanbevelen. Elk van de lichtmetalen velgdesigns benadrukt
op zijn eigen manier het karakter van de luxe limousine. Uw bemanning
bestaat uit talrijke veiligheids-en assistentiesystemen die u tijdens het
rijden helpen de juiste koers aan te houden.

Zevenspaaks lichtmetalen velgen, code R72.

Multispaaks lichtmetalen velgen, code 13R.

Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, code R17.

Het AIR BALANCE-pakket in het dashboardkastje zorgt met parfumering
van de lucht altijd voor de juiste sfeer.

All gentlemen aboard.
U sluit even de ogen en geniet van de stilte, terwijl u in gedachten al de zeilen
hijst. De vier inspirerende geuren van het AIR BALANCE-pakket geven uw
gedachten vleugels. Vervolgens opent u uw ogen weer. Boven u een wolkenloze hemel, ingelijst in het panoramaschuifdak. Sierdelen in mirtehout met
een bijzondere nerf vergroten de kwaliteitsindruk en geven u het gevoel dat
u al gearriveerd bent nog voor de reis begint.

Ruimte voor dagelijkse werkzaamheden
en visionaire bespiegelingen.
In het achtercompartiment van de Edition 1 ontstaat door
het gebruik van exclusief designo nappaleder in diepzeeblauw/
zijdebeige een weldadige ambiance. Hier laten zelfs directeuren
zich graag terugvallen en navigeren volledig ontspannen vanaf
de tweede zitrij naar de toekomst. Rust- of werkruimte – alles
gehoorzaamt op uw commando.
Ruitpatroon in tiepzeeblauw en contrastsiernaden in zijdebeige benadrukken
de luxe afwerking van de luxe limousine.

Code

S 350 BlueTEC

S 350 BlueTEC lang

S 400 HYBRID

S 400 HYBRID lang

S 500

S 500 lang
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Netto
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●

740
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De volgende lakken zijn leverbaar voor de Edition 1:

INTERIEUR

EXTERIEUR

Exclusiefpakket, bestaande uit: stoelen in designo nappaleder Exclusief met contrastsiernaden en piping in

Rijassistentiepakket plus inclusief DISTRONIC PLUS met stuurassistent en Stop & Go Pilot, PRE-SAFE®-rem,

diepzeeblauw/zijdebeige, bovenkant dashboard, middenarmsteun voor, armsteun achter en portierpanelen

BAS PLUS met kruispuntassistent, actieve dodehoekassistent, actieve spoorassistent en PRE-SAFE® PLUS

in nappaleder, designo interieurhemel en zonnekleppen in microvezel DINAMICA porselein, designo vloermatten,

Parkeerpakket inclusief actieve parkeerassistent met PARKTRONIC en achteruitrijcamera

handgrepen in nappaleder met contrastsiernaden, instaplijsten met opschrift ‘Mercedes-Benz’ verlicht, laaddrempel in rvs, pompadoertassen aan de voorstoelen in nappaleder
Sierdelenpakket Exclusief in designo mirtehout sunburst bruin glanzend: middendeel van de portieren, afdekkingen
van de luchtuitstroomopeningen, achterkant van de voorstoelen
AIR BALANCE-pakket inclusief ionisatie, luchtfiltering en parfumering van de lucht
Sfeerverlichting in zeven kleuren
Edition 1-embleem op het sierdeel boven de automatische airconditioning THERMOTRONIC

Led-Intelligent Light System met variabele lichtverdeling voor provinciale en snelwegen, actieve bochtenverlichting,
afslagverlichting, uitgebreid mistlicht en adaptieve grootlichtassistent plus
Panoramaschuifdak met comfort- en automatische regensluiting, elektrisch zonnescherm (rollo), inklembeveiliging
en PRE-SAFE®-sluitfunctie
Edition 1-embleem op de spatschermen
Voor verdere individualisering staat - enkele uitzonderingen daargelaten - een uitgebreid assortiment opties ter beschikking. Raadpleeg hiervoor de
reguliere S-Klasse prijslijst. Tevens verstrekt uw Mercedes-Benz dealer u graag meer informatie.

Edition 1 niet in combinatie met prestigepakket, code DC2, of prestige plus pakket, code DC3. Edition 1 alleen in combinatie met zonweringpakket, code P09, en achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar inclusief memoryfunctie, code 223
● leverbaar tegen meerprijs | ○ optie onder meerprijs | – niet leverbaar
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BASISPRIJZEN
Type

Aantal

Versnellings-

Max. vermogen 1)

Cilinder-

Brandstofverbruik 2)

CO²-emissie 2)

cilinders

bak

kW (pk)/Nm

inhoud

gecomb. l/100 km /

g/km/

catalogus-

menten-

cm3

gecomb. km/l

Euronorm

prijs (€)

prijs (€)

Energielabel

Netto

BTW (€)

BPM (€)

Consu-

Korte wielbasis
S 350 BlueTEC

V6

7G-TRONIC PLUS

190 (258)/

2.987

620
S 400 HYBRID

V6

7G-TRONIC PLUS

225+20 (306+27)/

3.498

370
S 500

V8

7G-TRONIC PLUS

335 (455)/

4.663

370

5,5 (5,9-5,5)

146 (155-146)/

18,2 (16,9-18,2)

Euro 6

6,3 (6,8-6,3)

147 (159-147)/

15,9 (14,7-15,9)

Euro 6

8,6 (9,1-8,6)

199 (213–199)

11,6 (11,0-11,6)

Euro 6

A

85.394

17.933

11.361

114.688

A

90.353

18.974

6.661

115.988

C

104.563

21.958

14.357

140.878

A

87.693

18.416

11.769

117.878

A

92.741

19.476

6.661

118.878

C

107.042

22.479

14.357

143.878

Lange wielbasis
S 350 BlueTEC

V6

7G-TRONIC PLUS

190 (258)/

2.987

620
S 400 HYBRID

V6

7G-TRONIC PLUS

225+20 (306+27)/

3.498

370
S 500

V8

7G-TRONIC PLUS

335 (455)/
370

4.663

5,6 (6,0-5,6)

148 (158–148)

17,9 (16,7-17,9)

Euro 6

6,3 (6,8-6,3)

147 (159–147)

15,9 (14,7-15,9)

Euro 6

8,6 (9,1-8,6)

199 (213–199)

11,6 (11,0-11,6)

Euro 6

De BPM-bedragen kunnen afwijken door de keuze voor andere velgen en bandenmaat. Raadpleeg de BPM-tabel achterin de reguliere S-Klasse prijslijst voor de correcte BPM-bedragen.
1
2

Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie
De opgegeven waarden werden gemeten volgens richtlijn 80/1268/EU in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen

998 antracietblauw metallic

799 diamantwit metallic BRIGHT

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen
van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij
zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt
en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.
Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specifi caties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid
zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van
zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (05/13). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de
afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen
wij naar onze laatste prijslijst.
www.mercedes-benz.nl
Mercedes-Benz Nederland B.V., A 0040 45 010613, gedrukt in Nederland

