S-Klasse Coupé Edition 1.
Prijslijst. Geldig vanaf 7 april 2014.

De start van een nieuw tijdperk.
De nieuwe S-Klasse Coupé straalt soevereine kracht uit. Trots en zelfbewustzijn. Hij staat voor passioneel design en voor ‘The best or nothing‘.
Bij de introductie presenteren wij de uiterst exclusieve Edition 1. De uitrusting van dit speciale model omvat technologische highlights zoals het
nieuwe led-Intelligent Light System met Swarovski-kristallen, alsmede exclusieve lakkleuren en interieurmaterialen. Tezamen vormen ze een
onweerstaanbare combinatie, die tot in detail is doorgevoerd voor een rijervaring als nooit tevoren.

Tijd is luxe pur sang.
Vooral in de nieuwe S-Klasse Coupé Edition 1.
Details die op het netvlies achterblijven, zoals het fraaie nappaleder op het combi-instrument, de
middenarmsteun en de portierpanelen. En het speciale designo nappaleder Exclusief op de stoelen.
Het nappaleder is verkrijgbaar in bengaalsrood/zwart of kristalgrijs/zwart. In het speciale sportstuur worden hout en leder gecombineerd om van elke kilometer een fascinerende beleving te maken.
Sierdelen in populierenhout zwart glanzend ademen een onderscheidende en verfijnde sfeer uit.
Terwijl u instapt wordt u al verwelkomd door verlichte instaplijsten!

Position 1.
De high-performance versie van de nieuwe
S-Klasse Coupé, de S 63 AMG Coupé is eveneens
verkrijgbaar als gelimiteerde Edition 1.
Een fascinerende combinatie van exclusieve
uitrustingen, een sportief-expressief design en
in de autosport beproefde technologie.

4

5

Stap in voor een eersteklas vlucht.
De 430 kW (585 pk) en 900 Nm sterke 5,5-liter AMG-V8-biturbomotor van de nieuwe S 63 AMG Coupé
beleeft u standaard vanuit exclusieve AMG-sportstoelen. Deze zijn bekleed met fraai designo nappaleder
Exclusief – naar keuze in bengaalsrood/zwart of kristalgrijs/zwart. Per slot van rekening moet u in alle
opzichten ervaren dat u in een heel bijzondere coupé rijdt.

Speciaal model Edition 1
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Speciaal model Edition 1 AMG
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•
-

S 63 AMG 4MATIC

Code

S 500 4MATIC

Prijzen en uitrustingen.

•

Netto
catalogus-

Consumenten-

prijs (€)

BTW (€)

prijs (€)

11.960

2.512

14.472

9.025

1.895

10.920

• leverbaar tegen meerprijs | - niet leverbaar
S 500 4MATIC

S 63 AMG 4MATIC

Interieur

Interieur

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

Exclusiefpakket, bestaande uit: AMG-sportstoelen in designo nappaleder met contrastsiernaden en piping in

zwart, code 978A, of bengaalsrood/zwart, code 977A, met ruitpatroon en gedeeltelijke perforatie, midden-

kristalgrijs/zwart, code 568A, of bengaalsrood/zwart, code 567A, met AMG-ruitpatroon en gedeeltelijke

armsteun en armleuningen in de portieren voor en achter in nappaleder met contrastsiernaden, dashboard in

perforatie, middenarmsteun en armleuningen in de portieren voor en achter in nappaleder met contrastsiernaden,

nappaleder met contrastsiernaden, hoedenplank in nappaleder, designo interieurhemel en zonnekleppen in

dashboard in nappaleder met contrastsiernaden, hoedenplank in nappaleder, designo interieurhemel en zonne-

microvezel DINAMICA en instaplijsten met opschrift 'Mercedes-Benz' verlicht

kleppen in microvezel DINAMICA en instaplijsten met opschrift 'AMG' verlicht

designo vloermatten met rand in nappaleder en designo embleem

Stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, code 401

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in hout/leder, code 314

AMG-vloermatten Exclusief met rand in nappaleder grijs (in combinatie met bekleding in kristalgrijs/zwart)

Sierdelen in populierenhout zwart glanzend, code 729

of rand in nappaleder rood (in combinatie met bekleding bengaalsrood/zwart) en AMG-embleem

Zonnescherm (rollo) elektrisch voor de achterruit, code 540

Driespaaks AMG-sportstuur met opschrift 'Edition 1'
Sierdelen in populierenhout zwart glanzend, code 729
Zonnescherm (rollo) elektrisch voor de achterruit, code 540

Exterieur

Exterieur

Led-Intelligent Light System met Swarovski-kristallen, code 5U5

Led-Intelligent Light System met Swarovski-kristallen, code 5U5

Nachtzichtassistent plus met vroegtijdige herkenning van personen en grotere dieren in het donker inclusief

Nachtzichtassistent plus met vroegtijdige herkenning van personen en grotere dieren in het donker inclusief

spotlightfunctie, code 610

spotlightfunctie, code 610

Edition 1-embleem op de spatschermen

Voor verdere individualisering staat - een paar uitzonderingen daargelaten - een uitgebreid assortiment opties ter beschikking. Deze vindt u in de reguliere prijslijst van de S-Klasse Coupé, uiteraard verstrekt uw Mercedes-Benz dealer u graag meer informatie.
1) Alleen in combinatie met Burmester® surround sound system, code 810, of Burmester® high-end 3D surround sound system, code 811.

Basisprijzen
Type

Aantal

Versnellings-

Max.

Cilinder-

Verbruik2)

cilinders

bak

vermogen1)

inhoud cm3

gecomb. l/100 km/

kW (pk)/Nm

CO²-emissie2)
g/km/

gecomb. km/l

emissieklasse3)

Energie-

Netto

label 4)

catalogus-

BTW (€)

BPM (€)

Consumenten-

prijs (€)

prijs (€)

S 500 4MATIC Edition 1

V8

7G-TRONIC PLUS

335 (455)/700

4.663

9,4/10,6

219/Euro 6

F

119.853

25.169

23.649

168.671

S 63 AMG 4MATIC Edition 1

V8

AMG SPEEDSHIFT MCT

430 (585)/900

5.461

10,3/9,7

242/Euro 6

G

154.355

32.415

34.551

221.321

Prijzen inclusief Edition 1-uitrusting, exclusief recyclingsbijdrage en kosten rijklaarmaken.

1) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie.
2) 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.
3) Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese unie.
4) Op basis van de gemeten CO2-emissie met inachtneming van de voertuigmassa. De overige technische gegevens kunt u vinden in de uitgebreide S-Klasse Coupé prijslijst bij uw Mercedes-Benz dealer.

Het BTW-tarief bedraagt 21 %
Deze prijslijst is een aanvulling op de reguliere prijslijst van de S-Klasse Coupé. Mercedes-Benz Nederland B.V., A 0040 71 070414, gedrukt in Nederland.

Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.

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 specificaties 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 (02/13). 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 71 070413, gedrukt in Nederland

