Mercedes-Benz SL Grand Edition

Powiew świeżego powietrza w gamie luksusowego
roadstera
Stuttgart. Grand Edition – tak nazywają się wyjątkowo ekskluzywne,
specjalne edycje modeli Mercedes-Benz. Najnowsze pojazdy z serii
Grand Edition to roadstery SL 400 (zużycie paliwa w cyklu łączonym
8,4 l/100 km, emisja CO2 w cyklu łączonym 191 g/km) oraz SL 500
(zużycie paliwa w cyklu łączonym 9,8 l/100 km, emisja CO2 w cyklu
łączonym 223 g/km). Wyróżnia je unikalna konfiguracja, obejmująca
specjalne zestawienia kolorystyczne karoserii i wnętrza, a także szeroki
zakres wyposażenia. Rezultat: jeszcze bardziej luksusowe wrażenia
z jazdy. Ekskluzywne roadstery zadebiutują w salonach Mercedes-Benz
jeszcze w marcu 2019 r., tuż przed otwarciem sezonu na jazdę pod gołym
niebem. Można zamawiać je już u dealerów.
Gama lakierów dostępnych dla wersji Grand Edition obejmuje standardową
czerń, diamentową biel designo, dwa odcienie szarości oraz czerń obsydianu.
Przedni zderzak roadstera zyskał specjalne wzornictwo z dodatkowymi,
matowoszarymi i błyszczącymi, srebrnymi akcentami.
Modele Grand Edition otrzymują 10-ramienne obręcze AMG o średnicy 19 cali
z przodu oraz 20 cali z tyłu – z czarnym wykończeniem na wysoki połysk oraz
polerowanymi ramionami i rantem. Specjalny status roadsterów podkreślają
umieszczone na błotnikach emblematy z napisem „Grand Edition” .
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W kabinie uwagę zwraca skórzana tapicerka designo w perłowobrązowym
odcieniu „tundra” – z charakterystycznym metalicznym połyskiem, a także
wielofunkcyjna kierownica, pokryta mieszanką skóry tundra i perforowanej,
czarnej skóry nappa.
Tradycyjnie szeroki zakres standardowego wyposażenia SL-a w modelach
Grand Edition dopełniają m.in.: układ ogrzewania okolic karku AIRSCARF,
sportowe, usztywnione zawieszenie z obniżonym o 10 mm prześwitem,
aktywne, wielokonturowe fotele z funkcjami masażu i dynamicznego podparcia
oraz wentylacją, pakiet wspomagania kierowcy „plus” oraz aktywny asystent
parkowania Active Parking Assist.
Dane techniczne modeli Grand Edition w skrócie:

SL 400

SL 500

Układ i liczba cylindrów

V6

V8

Pojemność skokowa (ccm)

2996

4663

Moc maks. (kW/KM)

270/367

335/455

Maksymalny moment obrotowy (Nm)

500

700

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

4,9

4,3

Prędkość maksymalna (km/h)*

250

250

Zużycie paliwa w cyklu łączonym (l/100 km)**

8,4

9,8

Emisje CO2 w cyklu łączonym (g/km)**

191

268

Cena od

574 198 zł

679 278 zł

* ograniczona

elektronicznie; ** podane wartości określono zgodnie z ustanowioną metodą pomiarową – NEDC

dla emisji CO2 (zgodnie z art. 2 nr 1 rozporządzenia wykonawczego EU 2017/1153). Dane zużycia paliwa
obliczono w oparciu o te wartości. Więcej informacji na temat oferowanych pojazdów, w tym wartości WLTP, dla
każdego kraju można znaleźć pod adresem www.mercedes-benz.com.
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