Finałowe wydanie „Poznaj Klasę S cyfrowo”: światowa premiera modelu na
Informacja prasowa
łamach Mercedes me media

Nowy Mercedes-Benz Klasy S oferuje zupełnie nowe
doświadczenie motoryzacyjnego luksusu
Stuttgart. Dzięki innowacjom, które koncentrują się na ludziach,
Mercedes-Benz kształtuje kolejną generację nowoczesnej, indywidualnej
mobilności. Klasa S symbolizuje fascynujący świat marki i definiuje
segment aut luksusowych. Nowej luksusowej limuzyny można
doświadczać czterema zmysłami – wzrokiem, dotykiem, słuchem
i węchem. Jednocześnie najnowsza Klasa S oferuje wiele innowacji,
m.in. z zakresu wsparcia kierowcy, interakcji z podróżującymi oraz ich
ochrony. W ostatnich tygodniach Mercedes-Benz przedstawił wybrane
najważniejsze cechy nowej Klasy S w trzech odcinkach serii „Poznaj
Klasę S cyfrowo”. Teraz czas na finał cyfrowego formatu, który pozwoli
dziennikarzom i przetwórcom treści śledzić globalną premierę modelu
online, na łamach Mercedes me media. Innowacje okrętu flagowego
Mercedes-Benz szczegółowo przedstawią przedstawiciele najwyższego
kierownictwa: Ola Källenius, prezes zarządów Daimler AG i MercedesBenz AG, zabierze widzów na ekskluzywną jazdę próbną. Gorden
Wagener, szef designu Grupy Daimler, objaśni szczegóły filozofii
projektowania. Britta Seeger, członek zarządów Daimler AG i MercedesBenz AG odpowiedzialna za sprzedaż, przybliży innowacje definiujące
wrażenia klienta, a Markus Schäfer, członek zarządów Daimler AG
i Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za badania w Grupie Daimler
i dyrektor operacyjny Mercedes-Benz Cars, omówi zaawansowane
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rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa. Producent zaprezentuje też
ultranowoczesną fabrykę Klasy S: będzie to pierwszy seryjny model
wytwarzany w „Fabryce 56”. Ponadto o swoich wrażeniach ze spotkania
z nową „eską” opowiedzą ważne osobistości.
Światowa premiera modelu będzie transmitowana online w środę,
2 września 2020 r., od godziny 14:00 (CEST) na cyfrowej platformie
Mercedes me media, pod adresem https://media.mercedes-benz.com/sclass, a następnie będzie dostępna w formie wideo na żądanie.
Dzięki licznym innowacjom nowy Mercedes-Benz Klasy S na nowo definiuje
segment samochodów luksusowych. Nie tylko staje się znacznie bardziej
inteligentny, ale przy okazji na zupełnie nowy poziom przenosi wrażenia
z jazdy – odwołując się przy tym do czterech zmysłów. Na przykład nowa
generacja Mercedes-Benz User Experience (MBUX) zarówno kierowcy, jak
i pasażerom oferuje innowacyjne możliwości interakcji oraz personalizacji.
Wnętrze bardziej niż kiedykolwiek odpowiada koncepcji „trzeciego miejsca”,
czyli azylu pomiędzy domem a pracą. Nowa Klasa S wyznacza również nowe
standardy w zakresie bezpieczeństwa – jest na przykład pierwszym seryjnie
produkowanym autem osobowym wyposażonym w czołowe poduszki
powietrzne dla pasażerów tylnych siedzeń. Te i wiele innych innowacji
potwierdzają stanowisko Mercedes-Benz – że Klasa S to najlepszy samochód
świata.
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z najnowocześniejszych fabryk pojazdów na świecie: „Fabryka 56” również
zostanie otwarta 2 września. Podczas cyfrowej światowej premiery Klasy S
będzie można prześledzić innowacyjne technologie i procesy produkcyjne
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wykorzystywane w tych zakładach. W ten sposób, dzięki interesującym,
a nawet zabawnym informacjom, widzowie będą mogli uzyskać pełen obraz
nowej

luksusowej

limuzyny

i

miejsca

jej

pochodzenia.

Ponadto

Mercedes-Benz udostępni do pobrania w Mercedes me media obszerne
i szczegółowe informacje w postaci filmów, grafik, komunikatów prasowych
oraz zdjęć. Użytkownicy będą mieli również okazję do dyskusji z ekspertami
Mercedes-Benz.
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans,
zatrudniając na całym świecie ponad 173 000 pracowników. Prezesem Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola
Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych oraz
usług. Ponadto, dzięki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie łączności,
zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów obejmuje markę
Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, a także markę smart
oraz markę produktowo-technologiczną w segmencie elektromobilności – EQ. Mercedes-Benz AG jest jednym z
największych producentów osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedał blisko 2,4 miliona samochodów
osobowych i ponad 438 tysięcy pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach biznesowych stale rozwija
światową sieć produkcyjną, liczącą ponad 40 zakładów na czterech kontynentach, a jednocześnie przygotowuje
się do spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma
buduje globalną sieć produkcji akumulatorów. Decydującą rolę w obu segmentach odgrywają działania
zrównoważone. Dla Mercedes-Benz AG zrównoważony rozwój oznacza generowanie wartości trwałej dla
wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego
społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia biznesowa Daimlera, w ramach której firma bierze
odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej z
uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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