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Ценова листа 2 
за автомобили Mercedes-Maybach S-класа 
 

Базови модели Серия 
Мощност 

 
[ кВт / к.с. ] 

Работен 
обем 
[ см3 ] 

Скоростна  
кутия 

 

Разход на гориво 3 
комбиниран 
[ л / 100 км ] 

Средни емисии  
СО2

 3
 

[ грама / км ] 

Въртящ момент 
 

[ Нм / обороти ] 

Ускорение  
0-100 км/ч, [ сек ] / 

макс. скорост, [ км/ч ] 

Цена в България  
с/без ДДС 4, 

[ Евро ] 

Цена в България  
с/без ДДС, 

[ Лева ] 

Mercedes-Maybach 
S 680 4MATIC 

223.979 450 / 612 
5 980 
V12 

9G-TRONIC 
автоматична 

14,4-13,4 326-304 900/ 2000-4000 4,5 / 250 
236 523,62 

197 103,02 
462 600,00 

385 500,00 

 

 
 
 
 
  

 
1  Изображенията имат илюстративен характер. 
2  Всички цени са препоръчителни. Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление да въвежда промени в цени, цветове, материали, технически спецификации, оборудване и модели.  

Допълнителна информация може да получите от Вашия оторизиран Mercedes-Benz дилър. 
3  Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "WLTP CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията.  

Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Посочените стойности се отнасят за автомобили с базово оборудване и варират в зависимост от избраните специални изпълнения. 
4  Цената включва транспортни разходи до гр. София и продуктова такса. 
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Серийно оборудване (извадка) 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
    фарове MULTIBEAM LED (642)  LED задни светлини  

с динамични функции 
 KEYLESS-GO с прибиращи се дръжки 

(889) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
лайсни на праговете с надпис 

"Maybach", светещи (U25) 
 мултифункционален волан  

в кожа напа (L2B) 
 пакет "Асистиращи системи" (P20) 

 
 пакет "Паркиране" с камера 360° (P47)  адаптивни чистачки MAGIC VISION 

CONTROL, отопляеми (874) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
декоративни елементи от топола 

антрацит с открити пори (H02) 
 пакет "USB Plus" с бързозареждащи 

USB-C портове (72B) 
 скенер за пръстов отпечатък  

(321) 
 пакет "Смартфон интеграция"  

(14U) 
 активно амбиентно осветление  

(878) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пакет „Мемори“ за предните места 

(P64) 
 климатизирани предни седалки  

(401) 
 климатизирани задни седалки  

(402) 
 автоматична климатична инсталация 

THERMOTRONIC (581) 
 авт. кл. инст. THERMOTRONIC за 

задните места (582) 
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Серийно оборудване 
 
   

Екстериор 
хромирана надлъжна лайсна върху предния капак ~ радиаторна решетка с 27 вертикални ламела в хром гланц с хромирана рамка и централно разположен надпис "Maybach" ~ отвори за въздух в предната броня с 
мрежи в черно гланц (5U2) ~ "Maybach" лого на C-колоните ~ задна броня в цвета на купето, долна част в черно гланц с хромирана лайсна между ауспуховите накрайници ~ "Maybach" моделен надпис върху капака на 
багажника със специфичен шрифт ~ LED задни светлини от две части с Maybach специфична 3D анимация 

Интериор 
дисплей за водача с диагонал 12,3“ (31,2 см) ~ тапицерия кожа напа Maybach (8__) ~ мултифункционален волан в кожа напа (L2B) с надпис "Maybach" ~ таван в плат, цвят в зависимост от избрания цвят тапицерия 
(51U/55U/58U) ~ контакти 12 V на средната конзола в зоната на краката на пътника до водача ~ мрежи в краката на пътника до водача и в товарното отделение за укрепване на предмети и вещи ~ педална уредба с 
лого Mercedes-Maybach 

Допълнително серийно оборудване 
екстериор: V12-плакети на предните калници с Maybach-специфичен шрифт ~ отвори за въздух в предната броня с мрежи в хром гланц 
интериор: таван в микрофазер DINAMICA, цвят в зависимост от избрания цвят тапицерия (61U/65U/68U) ~ пакет "Ексклузив" (P34) ~ пакет "Активни мултиконтурни предни седалки" (432) ~ Head-up дисплей (438) 

 

Задвижване, окачване и техника 

 автоматична скоростна кутия 9G-TRONIC (421) ~ AIRMATIC въздушно окачване с безстепенно регулиране (489) ~ DYNAMIC SELECT програми за шофиране (B59#) ~ автопилот TEMPOMAT вкл. електронен ограничител на 
скоростта SPEEDTRONIC ~ ATTENTION ASSIST (538#) ~ асистент срещу страничен вятър (064#) ~ PRE-SAFE® система (516#) вкл. PRE-SAFE Sound ~ филтър за твърди частици 

P20 Пакет "Асистиращи системи" 
активен асистент за дистанция DISTRONIC (233) вкл. активен асистент за ограниченията на скоростта (546), автоматично потегляне след спиране на автомагистрала, адаптиране на скоростта в зависимост от отсечката с функция за край на 
задръстването (K34) • асистент за Stop&Go трафик • активен кормилен асистент с предупреждение за пуснат волан вкл. активен асистент за смяна на пътната лента (K32), активен асистент за автономно аварийно спиране (активен през 
цялото време), функция за формиране на тунел за автомобил със специален режим • активен спирачен асистент с разпознаване на автомобили, колоездачи и пешеходци вкл. функция за при завиване и напречен трафик на кръстовище, 
достигане на край на задръстване ~ предупредителна сигнализация посредством амбиентното осветление (само с код 878) • кормилен асистент при избягваща маневра за пешеходци, велосипедисти или при достигнат край на 
задръстване • активен асистент за мъртва зона (237) вкл. предупреждение при докосване на дръжките на вратите и предупредителна сигнализация посредством амбиентното осветление • PRE-SAFE® PLUS (система за предвиждане на 
опасност от удар в задната част на автомобила вкл. предприемане на превантивни дейности по защита на седящите в купето и избягване на вторични последствия) • PRE-SAFE® Impulse странично отместване (292) 

P47 Пакет "Паркиране" с камера 360° 
 12 ултразвукови сензора ~ PARKTRONIC ~ камера 360° (картината от четири свързани в мрежа камери – в радиаторната решетка, в капака на багажника и в кожусите на външните огледала – се обединява от контролния модул за 

получаване на перспектива от птичи поглед) ~ визуализация на мултимедийния дисплей ~ активен асистент при паркиране (разпознава близко разположени паркоместа при скорост до 35 км/ч и може да ги покаже на екрана на 
мултимедийната система и да извърши асистирано паркиране и в последствие асистирано отпаркиране) ~ асистент при потегляне (Drive Away Assist) – може да ограничи за кратко скоростта при потегляне от място, ако бъде 
разпознато препятствие на по-малко от 1 метър по посока на движение ~ Rear Cross Traffic Alert – предупреждение за напречен трафик (оптично и акустично) и автоматично аварийно спиране при опасност от сблъсък 

889 KEYLESS-GO с прибиращи се дръжки 
KEYLESS-GO система за оторизация и достъп ~ електронен автомобилен ключ в възможност за комуникиране с дръжките на вратите ~ автоматично прибиране на дръжките при потегляне или заключване на вратите 

 

Mercedes-Benz User Experience (MBUX) 

01U Подготовка за Навигационни услуги 
Local Search: свободно търсене (POIs) и адреси, Online search: търсене и достъп до функции с помощта на функцията за търсене, напр. в Медии, Радио и др. 

14U Пакет "Смартфон интеграция" 
свързва мобилния телефон безжично с MBUX мултимедийната система ~ поддържа Android Auto™ и Apple CarPlay™ ~ показва приложения на трети доставчици ~ достъп до актуалния софтуер и данни, напр. навигация, 
информация за трафика, контакти, съобщения, телефониране, медии, IP-радио, оптимизирани за визуализация по време на шофиране ~ гласово управление на функции от телефона 

321 Скенер за пръстов отпечатък 

32U Персонализация на звука 
С персонализацията на озвучителната система постигате съвсем лесно Вашите перфектни звукови настройки. Асистентът за начално конфигуриране ще определи заедно с Вас музикалните Ви предпочитания и ще 
настрои Burmester® озвучителната система в унисон в Вашите желания. Параметрите ще бъде запазени в персонален профил. 

355 MBUX с разширени функции 



Ценова листа за автомобили Mercedes-Maybach S-класа  4 

   www.mercedes-benz.bg 

Серийно оборудване 
 
   

365 Навигация от твърд диск 1 
Mercedes-Benz Look&Feel навигация ~ въвеждане на дестинация от тъчскрийна, с гласово управление (MBUX гласов асистент), или съкратен адрес от 3 думи (what3words) ~ изчисление на маршрут с междинни цели и 
множество опции (бързо, динамично) или критерии за избягване (магистрала, ферибот, тунел, платени пътища, черни пътища и др.) ~ 3D представяне на предстояща маневра и препоръчителната лента за движение ~ 
2D или 3D изглед ~ запазване на изминатия маршрут на USB устройство ~ подготовка за Офис функции в автомобила (02U) 

367 Подготовка за Live Traffic Information и отчитане на данните при планиране на маршрут или прерутиране 2 

447 MBUX таблет за задните места /серия/ 
WLAN таблет с диагонал на екрана 7" (17,8 см) и HD резолюция (1280 x 800 пиксела) ~ възможност за включване на слушалки през Bluetooth или жак (3,5мм) ~ докинг станция с функция за зареждане в централния 
подлакътник ~ MBUX дистанционно управление за централния дисплей ~ директен достъп до серийно оборудване или специални изпълнения в автомобила (MBUX мултимедийна система с TV (при поръчан код 865), 
радио и медии, телефон, индикация за оставащо разстояние и очаквания час на пристигане, климатизацията за задните места, в т.ч. климатична инсталация THERMOTRONIC за задните места (582) или климатизирани 
задни седалки (402), масаж (в комбинация с пакет Комфортни задни места (P43), амбиентно осветление) ~ дублиране на екрана на MBUX High-End мултимедийна система за задните места (854) върху MBUX таблета за 
задните места (само с 854) 

537 Цифрово радио 

72B Пакет "USB Plus"  
допълнително към 4те серийни USB-C порта: 2 х USB-C порта под предния подлакътник с функционалност за бързо зареждане и пренасяне на данни, 2 х USB-C порта под задния подлакътник (в комбинация с 224 – на 
конзола за задните места) с функционалност за бързо зареждане ~ функционалност за бързо зареждане за всички серийни USB портове 

810 Озвучителна система Burmester® 3D Surround  
15 високоефективни говорителя с индивидуален усилвателен канал, настроени оптимално спрямо интериора ~ DSP усилвател с мощност от 710 вата (2 х 120 вата, 7 х 50 вата, 6 х 20 вата) ~ 2 широколентови говорителя в 
предната част на купето за 3D звучене ~ технология Frontbass с интегриране в купето говорители за ниски честоти ~ оптимизация на звука за предните, задните или всички места според настройките ~ 2 аудио профила – 
“Pure” и „3D-Sound” за генериране на виртуално пространствено звучене, вкл. поддръжка на многоканален формат за истински Surround-Sound ~ еквайлазер за фина настройка на ниските, средните и високите честоти ~ 
шумова компенсация (VNC) 

897 Безжично зареждане за мобилни устройства за предните места 
898 Безжично зареждане за мобилни устройства за задните места 

868 OLED централен дисплей 
OLED централен дисплей с размер на екрана 12,8“ и резолюция 1920 x 1728 пиксела ~ тъчскрийн с хаптична обратна връзка и допълнително през MBUX гласовия асистент или  MBUX интериорния асистент ~ MBUX 
Навигация с добавена реалност (U19) 

U19 MBUX добавена реалност за навигация 
MBUX добавената реалност за навигация свързва виртуалния свят с реалния, за да се ориентирате по-лесно в сложни пътни ситуации. Технологията включва графични инструкции за навигация и информация за трафика в 
изображения на живо. Така стигате до избраната дестинация бързо, безопасно и без стрес. 

 

Mercedes me 

33U Дистанционни услуги Plus /серия/ 
 дистанционно изтегляне статуса на автомобила (показва пробег, налягане на гумите, ниво на течността за чистачките и др.) ~ дистанционно отключване и заключване на вратите и следене на състоянието ~ дистанционно 

отваряне/затваряне на прозорците и люка (само при поръчан код 413) вкл. положение вентилация ~ персонализация (запазване на настройки като предпочитани радиостанции, цели в навигацията и др. в профила на водача 
и възможност за тяхното прехвърляне в друг автомобил със същото поколение мултимедийна система) ~ откриване на паркиран автомобил и пешеходен маршрут до него (в радиус от 1,5 км) ~ локализиране на автомобил 
(показва географските координати на автомобила; функцията може да бъде деактивирана от мултимедийната система) ~ географско ограничаване (изпраща push-notificaiton при пресичане на ръчно дефинирана географска 
зона) ~ зашита на портфейла (информира посредством push-notificaiton включване или  изключване на запалването и придвижване на автомобила извън дефиниран радиус от 1, 2,5 или 5 км) ~ откриване на паркиран 
автомобил (активиране на мигачите на автомобила за по-лесно откриване на паркинг) ~ лимит на скоростта (уведомява при превишаване на предварително зададен лимит на скоростта) ~ Send2Car (изпраща координати и 
целева дестинация до навигационната система) ~ мениджмънт при произшествие или авария (осъществява връзка с център за обслужване на клиенти за оказване на помощ в съответствие с възникналата ситуация) ~ 
управление на техническото обслужване (проактивно изпращане на данни за необходимите сервизни операции до избран Mercedes-Benz обслужващ сервиз с цел последващо координиране и запазване на час за 
обслужване) ~ отдалечена автомобила диагностика (позволява по-добра поддръжка в сервиза, като дава възможност на избрания от клиента Mercedes-Benz обслужващ сервиз да изтегля краткия диагностичен тест преди 
предстоящо влизане на автомобила в сервиза) ~ актуализация на софтуер (възможност за актуализиране на софтуера на електронни блокове, без необходимостта от посещение в сервиз) 

 
1 Актуализацията на картовите данни става през Mercedes me Portal (http://www.mercedes.me) или в оторизиран сервиз. За период от 36 месеца от датата на първа регистрация актуализациите през Mercedes me Portal са безплатни. 
2 За ползването на услугите е необходима регистрация в Mercedes me Portal, както и съгласие с Условията за ползване на услуги Mercedes me connect. Допълнително съответният автомобил трябва да бъде свързан с потребителски акаунт.  

 След изтичане на първоначалния срок на действие услугите могат да бъдат удължени срещу заплащане. 
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351 Mercedes-Benz система за аварийни повиквания 
 

Седалки 

P07 Пакет "Шофьор" 
позиция “Шофьор“ за седалката до водача за повече място за пътника отзад (+37 мм придвижване по дължина и +40 мм по височина, наклон на облегалката до 23° ~ EASY ADJUST луксозни подглавници с допълнителни възглавници 
за водача и пътника, сгъваем от страната на пътника (439) ~ ел. регулиране на седалката до водача от мястото отзад (452) ~ ел. регулируема поставка за краката на гърбовете на предните седалки ~ PRE-SAFE® Impulse (562) за водача 
и пътника отпред 

P64 Пакет "Мемори" за предните места 
скенер за пръстов отпечатък (321) ~ ел. регулиране на предните седалки, външните огледала и волана с памет с 3 позиции (275) ~ запаметяване настройките на Head-up дисплея ~ запаметяване на паркинг-позиция на 
външното дясно огледало за движение на заден ход ~ предни седалки в възможност за регулиране дълбочината, ел. регулируеми лумбални опори (U22) и ENERGIZING кинематика ~  централно и ляво огледало с 
автоматично затъмняване при заслепяване (249) вкл. комфортно осветяване около автомобила с проектиране логото на марката (587) ~ PRE-SAFE® функция за седалката до водача ~ възможност за регулиране на 
седалката на спътника от блока за управление на вратата на водача 

223 Ел. регулируеми външни задни седалки вкл. функция "Мемори" 
задна седалка с 3 места и ел. регулируеми външни места и наклон на облегалката до 37° ~ пакет “Мемори“ за задните места ~ комфортни подглавници с електрическо регулиране по дължина и височина с 
допълнителна възглавница ~ PRE-SAFE® позиционираща функция ~ централен подлакътник с двойна поставка за чаши и декоративен елемент 

302 Въздушни възглавници за задните места /серия/ 

323 Масаж за прасците за седящите на задните места /само с 452/P07, серия/ 

401 Климатизирани предни седалки (отопление и вентилация) 
402 Климатизирани задни седалки (отопление и вентилация) 

453 Ексклузивни седалки 
ексклузивни задни седалки с регулиране наклона на облегалката до 43,5° ~ поставка за краката с ъгъл на регулиране до 50° ~ допълнителна възглавница на поставката за краката ~ PRE-SAFE® позиционираща функция 

903 Пакет “Отопление на външните задни седалки PLUS“ 

U22 Ел. лумбална опора, 4-посочна /серия; не с 432/PBS/PBT/само като част от P64/ 
 

Климатизация 

581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC 

582 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC за задните места 
климатична инсталация за задната част на купето с отделно регулиране на загряването или охлаждането ~ вентилационни отвори на централната конзола, в краката и на B-колоната ~ възможност за индивидуално 
настройване на температурата и силата на обдухване от централния дисплей, контролния панел за задните места или MBUX таблета за задните места (447, специално изпълнение) ~ комбиниран филтър от активен 
въглен и срещу фини прахови частици 

596 Стъкла с шумоизолационно фолио и инфрачервен филтър 

P21 Пакет "AIR-BALANCE" 
активно йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето с флакон, поставен в жабката на автомобила ~ подобрена система за филтрация на въздуха 

 

Светлини и видимост 

642 Фарове MULTIBEAM LED 
MULTIBEAM LED модул (84 високоефективни LED елемента във всеки фар) ~ изчисляване и адаптиране интензитета на всеки пиксел ~ къси и дълги светлини с проекционна техника ~ адаптивен асистент за дълги 
светлини Plus (дълги светлини без заслепяване, 628) ~ функция за допълнително странично осветяване при кръстовища или кръгови движения ~ активно осветяване на завоите и изпреварващо управление ~ разширена 
функция за мъгла, светлини за градски и извънградски цикъл, автомагистрала, дълги светлини за автомагистрала, светлини за лоши климатични условия ~ адаптивни LED задни светлини с динамични мигачи и 
динамичен интензитет 

840 Подсилено затъмнени тонирани задни стъкла 

874 Адаптивни чистачки MAGIC VISION CONTROL, отопляеми 
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Серийно оборудване 
 
   

878 Активно амбиентно осветление 
 амбиентно осветление с 64 цвята ~ Black-Panel светлинна ивица с 250 интегрирани индивидуално управлявани LED елемента ~ интегриране на асистиращите системи във визуализацията на амбиентното осветление, в 

т.ч. Активен асистент за мъртва зона, Активен асистент за лентата, Активен спирачен асистент ~ емоционални анимации: цветови поздрав, цветна обратна връзка при настройване температурата на климатичната 
инсталация вкл. посредством гласовия асистент ~ съчетаване на активното амбиентно осветление с програмите ENERGIZING комфортно управление (само с пакет ENERGIZING) ~ динамично настройване на светлинния 
интензитет според околното осветяване 

P09 Пакет "Щори" 
ел. щори на стъклата на задните врати (297) ~ ел. щора на задното стъкло (540) ~ двойни сенници за предните места (543) 

 

Защита от кражба 

P82 Пакет "URBAN GUARD Plus" за защита на автомобила 
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ URBAN GUARD стикери на предните странични стъкла ~ Mercedes me услуги1: подготовка за Уведомление при щета на паркинг или 
кражба вкл. моментни снимки от камерите на автомобила 

 

Друго оборудване 

70B Сигнална жилетка за водача 

883 Сервозатваряне на вратите 

942 Пакет "Товарно отделение" 
автоматично отваряне/затваряне на багажника (881) ~ HANDS-FREE ACCESS (871) ~ отвор за товарене на дълги предмети зад централния подлакътник за задните места (282) ~ контакт 12 V (U35) ~ кука за чанти в 
багажника ~ хромирана дръжка и защита на прага на багажника от благородна стомана 

E16 Секретни болтове 
U14 Стелки с висок косъм 

U25 Лайсни на праговете с надпис "Maybach", светещи 

 
 
 
 
  

 
1 За ползването на услугите е необходима регистрация в Mercedes me Portal, както и съгласие с Условията за ползване на услуги Mercedes me connect. Допълнително съответният автомобил трябва да бъде свързан с потребителски акаунт.  

 След изтичане на първоначалния срок на валидност услугите могат да бъдат удължени срещу заплащане. 
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Специални изпълнения (извадка) 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
      двуцветно MAYBACH лакиране 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIGITAL LIGHT HD фарове 

(318) 
 комфортни единични задни места 

First-Class Fond (224) 
 сгъваеми масички за задните места, 

прибиращи се (449) 
 алтернативно местоположение на 

смартфона за задните места (326) 
 чаши за шампанско, 2 бр.  

(B65) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Безжични слушалки  

(U31 – 1 бр., U58 – 2 бр.) 
 MBUX High-End мултимедийна 

система за задните места (854) 
 MBUX Head-up дисплей  

с наложена реалност (445) 
 3D дисплей за водача  

(451) 
 MBUX интериорен асистент 

(77B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пакет "Активни мултиконтурни 

предни седалки" (432) 
 пакет "ENERGIZING" за задните места 

(PBT) 
 пакет "Комфортно затопляне"  

(P69) 
 хладилен бокс за задните места  

(308) 
 електронен ключ в бяло гланц с декор. 

рамка от розовозлатисто, гланц (B69) 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Външен цвят  

Цвят металик (кодове:   197 обсидиан черен | 346 оникс черен | 595 океанско синьо  | 831 графит сив | 859 Мохаве сребрист | 922 high-tech сребрист |  
   989 смарагд син | 992 селенит сив) 0,00 0,00 0,00 

Двуцветни комбинации (кодове:  C12 обсидиан черно/селенит сив | C22 MANUFAKTUR диамант бял/обсидиан черен | C24 смарагд зелен/мохаве сребрист |  
   C27 рубелит червен/MANUFAKTUR Калахари златист /не с тапицерия 514A/518A/519A/814A/ | C26 оникс черен/мохаве сребрист | 
   C28 океанско син/high-tech сребрист | C29 Мохаве сребрист/оникс черен | C31 high-tech сребрист/селенит сив |  

    C32 оникс черен/MANUFAKTUR Калахари златист /не в комбинация с тапицерия 814А/ | C33 обсидиан черен/high-tech сребрист |  
   C37 опалит бял/обсидиан черен 15 877,74 31 054,17 37 265,00 

MANUFAKTUR bright  (кодове:   885 опалит бял | 993 Патагония червен) 1 229,23 2 404,17 2 885,00 

MANUFAKTUR металик  (кодове:   032 мистик син | 041 графит | 255 маслина | 659 опалит бял | 660 рубелит червен /не с тапицерия 514/ | 802 Калахари златист) 3 994,47 7 812,50 9 375,00 

MANUFAKTUR magno  (кодове:   056 нощно черно | 297 селенит сив | 677 Калахари златист) 6 043,89 11 820,83 14 185,00 
MANUFAKTUR унверсален (кодове:  190 силикон сив | 934 класическо син) 3 994,47 7 812,50 9 375,00 
    

Тапицерия  

51_ Тапицерия ест. кожа напа Exclusive 
кодове:  511 черно  
 514 Сиена кафяво / черно  
 515 макиато бежово / бронзово кафява перла 

  518 сребристо сиво / черно --,--- --,--- --,--- 

51_ Тапицерия ест. кожа напа Exclusive 
кодове:  519 MANUFAKTUR кристално бяла / сребристо сива перла 13 828,32 27 045,83 32 455,00 

52_ Тапицерия ест. кожа напа MANUFAKTUR Exclusive  
кодове: 521 черна перла 0,00 0,00 0,00 

97_ Тапицерия ест. кожа напа MANUFAKTUR /само с P62/ 
кодове:  972 яхтено синьо / черно 
 974 лешник кафяво / черно 
 979 пастелно жълто / черно 
 984 трюфел кафяво / черно 
 989 бяло / черно --,--- --,--- --,--- 

    

Декоративни елементи и централна конзола  

726 Централна конзола в изпълнение кристална оптика в черно /серия/ --,--- --,--- --,--- 

727 Декоративни елементи MANUFAKTUR на гърбовете на седалките /в комбинация с P32 – серия/ 1 536,01 3 004,17 3 605,00 

752 Централна конзола в изпълнение кристална оптика в черно с Mercedes-Maybach мотив 0,00 0,00 0,00 

797 Централна конзола в изпълнение кристална оптика в черно с точкови линии /не с H75/ 296,12 579,17 695,00 
H02 Декоративни елементи от топола антрацит с открити пори /само с L2D; не с 722; серия/ --,--- --,--- --,--- 

H17 Декоративни елементи MANUFAKTUR черен пиано лак с интегрирани линии /не с 722/ 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

H29 Декоративни елементи от орехово дърво в кафяво, гланц /не с тапицерия 519/972/979/984/989; не с 418/722/79U/ 0,00 0,00 0,00 

H37 Декоративни елементи от топола в черно, гланц /не с тапицерия 519; не с 418/722/79U/ 0,00 0,00 0,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

H38 Декоративни елементи MANUFAKTUR от орехово дърво в кафяво с открити пори и алуминиеви линии /не с тапицерия 519; не с L2D/ 3 278,66 6 412,50 7 695,00 
    

Таван  

61U Таван в микрофазер DINAMICA, черно /само с P34; само с тапицерия 511/514/518/ 

   - в комбинация с тапицерия 518 

0,00 

357,90 

0,00 

700,00 

0,00 
840,00 

65U Таван в микрофазер DINAMICA, макиато бежово /само с P34; само с тапицерия 515/ 0,00 0,00 0,00 

71U Таван в кожа напа MANUFAKTUR, черна /в комбинация с U61 и тапицерия 511/514/518 – серия/ 7 170,87 14 025,00 16 830,00 

75U Таван в кожа напа MANUFAKTUR, макиато бежова /в комбинация с U61 и тапицерия 515 – серия/ 7 170,87 14 025,00 16 830,00 

79U Таван в кожа напа MANUFAKTUR, кристално бяла /само с тапицерия 519/ 0,00 0,00 0,00 
C09 Таван в кожа напа MANUFAKTUR с ромбоиден дизайн на шева /само с 71U/ 1 126,97 2 204,17 2 645,00 
    

Волан  

L2B Мултифункционален волан в кожа напа /серия/ --,--- --,--- --,--- 
L2D Мултифункционален волан в изпълнение кожа/дърво /не с H02/H38/418/    

   - в комбинация с 418 

634,85 

839,37 

1 241,67 

1 641,67 

1 490,00 
1 970,00 

418 MANUFAKTUR двуцветен волан в кожа напа /само с тапицерия 952/954/959/964/969; само с C06+C07+C50+C51+L2B+P62/ 0,00 0,00 0,00 

443 Ел. отопляем волан /само с P69/ --,--- --,--- --,--- 
    

Пакети и линии на оборудване  

Mercedes me  

20U Подготовка за цифрово предаване на ключа 51,13 100,00 120,00 
    

Mercedes-Benz User Experience (MBUX)  

326 Алтернативно местоположение на смартфона за задните места /само с 224+447+898/ 
стойка за смартфон пред подлакътника на непрекъснатата централна конзолата за задните места ~ безжично зареждане за мобилени телефони за задните места (898) ~ 
свързване към външната антена в комбинация с Бизнес телефон за задните места (856) 605,03 1 183,33 1 420,00 

380 Автомобилен телефон  871,33 1 704,17 2 045,00 

438 Head-up дисплей /не с 445/ 
виртуалното изображение, генерирано от Head-up дисплея, се прожектира в естественото зрително поле на водача и изглежда сякаш виси над предния капак; избрана от 
водача информация, например текущата скорост, максимално допустимите скорости или навигационните инструкции, се прожектират цветно и с висока резолюция. 
Информацията е ясна видима дори в слънчеви дни или през нощта. --,--- --,--- --,--- 

445 MBUX Head-up дисплей с наложена реалност /не с 438; само с 451; в комбинация с P32 – серия/ 
проектира виртуално във видимото поле на водача цветна картина с размер 1750 х 873 мм на десет метра пред автомобила визуализация ~ подпомага управлението с индикации за 
посока или смяна на лентата, показва имената на улуците и номерата при активно водене към цел или интересни точки (POI) ~ визуализация на данни от асистиращите системи и 
информация  от Активния асистент за дистанция DISTRONIC ~ автоматично адаптиране на позицията на изображението благодарение на камерите на 3D дисплея за водача (451) 3 268,01 6 391,67 7 670,00 

451 3D дисплей за водача /в комбинация с 445/P32 – серия/ 
12,3“ (31,2) свободностоящ дисплей с резолюция 2400 x 2 x 900 пиксела ~ управлява се от лявата сензорна зона на волана или с гласови команди ~ различни стилове на 
визуализация - “Modern Classic” (Модерна класика), “Discreet” (Дискретност) с намалено съдържание на визуални елементи ~ триизмерност на следните изображения: други 
превозни средства на пътя (коли, камиони, автобуси, мотори), навигационни инструкции, опциите на асистиращите системи, информацията за автомобила ~ опция за показване на 
навигационната карта на целия екран, с възможност за приближаване (Zoom) ~ разширение на функциите на “ATTENTION ASSIST” с предупреждение за изпадане в секунден сън 1 218,58 2 383,33 2 860,00 



Ценова листа за автомобили Mercedes-Maybach S-класа  10 

   www.mercedes-benz.bg 

Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

77B MBUX Интериорен асистент /не с тапицерия 519/508/518/ 553,90 1 083,33 1 300,00 

78B MBUX Интериорен асистент за задните места /само с 77B и тапицерия 511/514/515/518/811/ 451,64 883,33 1 060,00 

811 Озвучителна система Burmester® High-End 4D Surround /в комбинация с P32 – серия; не с 810/ 
31 High-End говорителя, включително субуфер с 8 рефлектора за звука в седалките, всеки от които със собствен усилвателен канал ~ усилвател с цифрови и аналогови филтри и 
мощност от 1350 вата, за натурален и топъл, но в същото време богат звук ~ допълнителен усилвател в багажника с мощност 400 вата за субуфера ~ два широколентови 
говорителя в горната част на облегалките на предните седалки, оптимизират качеството при телефонен разговор ~ шест широколентови говорителя за 3D звук, разположени в 
контролния панел на тавана, на тавана между предните и задните места и в B-колоните ~ по два резонатора в облегалките на всяка от предните седалки и външните задни 
седалки, пулсиращи и вибриращи в ритъма на музиката ~ два говорителя за ниски честоти, интегрирани в купето (Frontbass технология, в зоната за краката на пътниците на 
предните места) ~ по един говорител за ниски честоти във всяка врата ~ 7 говорителя за средни честоти (по един във всяка врата, един централен в таблото и два на панела 
зад задните седалки) ~ 7 високочестотни говорителя (два изваждащи се от триъгълниците при огледалата, комбинирани с амбиентно осветление, по един в задните врати, 
един централен в таблото и два на панела зад задните седалки) ~ функция за персонализация на възпроизвеждането според индивидуалното предпочитание ~ функция VIP 
място за оптимизация на звука на определено място в автомобила ~ 5 аудио профила: “Pure”(Изчистен), “Live”(Жив), “Easy Listening” (Лесно слушане), “Surround” (Съраунд), 
“3D Sound”(3D Звук) ~ шумова компенсация (VNC) ~ поддръжка на многоканален формат ~ двупосочна In-Car комуникация 5 628,47 11 008,33 13 210,00 

854 MBUX High-End мултимедийна система за задните места /в комбинация с P32 – серия/ 
MBUX High-End мултимедийна система за задните места с два фиксирани 11,6'' (29,5 см) тъчскрийна с интегрирани HD камера и микрофон ~ мултитъч функционалност ~ 
възпроизвеждане на звука през колоните на автомобила или слушалки ~ възможност за включване на Mini-HDMI, слушалки (жак 3,5 мм), Bluetooth ~ директен достъп по време на 
движение до: MBUX мултимедийната система: TV (при поръчан код 865)/Радио/Медии/Mercedes-Benz Apps (Прогноза за времето, Tripadvisor, Yelp и др.), телефон, навигация ~ 
автоматично регулиране на наклона на екраните в зависимост от настройките на седалката ~ дублиране на екрана върху MBUX таблета за задните места (447) в комбинация с 
Ексклузивна седалка (453) 3 063,49 5 991,67 7 190,00 

856 Бизнес телефон за задните места /само в комбинация с 380/ 973,58 1 904,17 2 285,00 

865 TV тунер вкл. CI+ слот за карти за кодирани ефирни програми 1 105,67 2 162,50 2 595,00 

899 Пакет “Мултифунционална телефония” 605,03 1 183,33 1 420,00 

U31 1 бр. безжични слушалки /не с U58/ 204,52 400,00 480,00 

U58 2 бр. безжични слушалки /не с U31/ 409,03 800,00 960,00 
    

Пакети  

U61 Пакет “Кожа MANUFAKTUR”  
2 декоративни възглавници в кожа напа с ромбоиден дизайн на шева, Mercedes-Maybach лого и кант в контрастен цвят ~ MANUFAKTUR таван в кожа напа с видим шев ~ горна част и странични 
панели на таблото в кожа напа ~ сенници, джобове във вратите и на гърбовете на предните седалки, рамка на стъклата и A/B/C-колони в кожа напа ~ конзоли на предните седалки в кожа напа и др.  15 366,46 30 054,17 36 065,00 

P32 Пакет “High-End интериор“ 
комфортни единични задни места First-Class Fond (224) ~ комфортни врати за задните места (68B) ~ MBUX High-End мултимедийна система за задните места (854) ~ озвучителна система 
Burmester® High-End 4D-Surround (811) ~ адаптивно осветление за задната част на купето (236) ~ сгъваеми масички за задните места (прибиращи се; 449) ~ пакет "Комфортни задни 
седалки" (P43) ~ система за комфортно подаване на колана за външните задните места (U07) ~ MBUX Head-up дисплей с наложена реалност (445) ~ декоративни елементи MANUFAKTUR 
на гърбовете на предните седалки (727) ~ пакет "Комфортно затопляне" (P69) ~ коланна въздушна възглавница (306) 20 805,32 40 691,67 48 830,00 

P34 Пакет “Ексклузив“  
тапицерия кожа напа Maybach Exclusive със специфичен ромбоиден дизайн, перфорация и двоен шев (51_A) ~ допълнителни елементи в кожа напа: инструментално табло, 
предна централна конзола, елементи в предните и задните врати, задна странична част от C-колоните вкл. декорация на триъгълното стъкло и горните панели на вратите, 
заден централен подлакътник , дръжки ~ таван и сенници в микрофазер DINAMICA (6_U) ~ декоративни елементи, разширен обхват (735) 0,00 0,00 0,00 

P69 Пакет "Комфортно затопляне" /в комбинация с PBS/P32 – серия/ 
ел. отопление на подлакътниците в предните и задните врати ~ ел. отопление на подлакътника между предните седалки (906) ~ ел. отопляем волан (443) ~ ел. отопление на 
подлакътника между задните седалки (907, само с 224) 594,38 1 162,50 1 395,00 

P53 Пакет “ENERGIZING AIR CONTROL“ 204,52 400,00 480,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

PBS Пакет "ENERGIZING" за предните места /включва P21+P69/ 
ENERGIZING програми за комфорт за предните места: „Warmth“ (топлина), „Joy“ (радост), „Comfort“ (комфорт), „Refresh“ (освежаване), “Vitality” (жизненост) ~ светлинна 
инсценировка в купето посредством амбиентното осветление в зависимост от избраната програма и анимацията на екрана ~ “Training”: видео ръководства, напр. за отпускане 
на мускулатурата (само при спрял автомобил, по време на движение има само аудио инструкции) | “Hints“: кратка аудио информация за устойчива грижа за здравето и 
подобряване на благосъстоянието във всекидневието; за следните зони на тялото: глава, рамене, горна част на тялото, долна част на гърба и таза) ~ ENERGIZING COACH с 
индивидуални препоръки в съответствения с програмата на основата на анализ на шофирането и данни от автомобила и информация от водача посредством интеграция на 
Garmin® финтнес-гривни (където е приложимо) ~ пакет "Активни мултиконтурни предни седалки" (432) ~ пакет "Комфортно затопляне" (P69) 886,24 1 733,33 2 080,00 

PBT Пакет "ENERGIZING" за задните места /само с PBS/ 
ENERGIZING програми за комфорт за задните места: “Warmth” (топлина) | “Joy” (радост) | “Comfort (комфорт) | “Refresh” (освежаване) |“Vitality” (жизненост). ~ видео 
ръководства, напр. за отпускане на мускулатурата (само при спрял автомобил) | “Hints“: 3-минутна аудио информация за устойчива грижа за здравето и подобряване на 
благосъстоянието във всекидневието; за следните зони на тялото: глава, рамене, горна част на тялото, долна част на гърба и таза) ~ пакет „AIR-BALANCE“ (P21, активно 
йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето ~ подобрена филтрация на въздуха) ~ специфични програми на амбиентното осветление 

 

1 740,52 3 404,17 4 085,00 

PLA Пакет "MANUFAKTUR емблеми" в платинено /не с тапицерия 515/519/811/814/815; не с 75U/79U/U14/51U/55U/65U/ 
MANUFAKTUR подглавници с бродирано лого Maybach (C06) ~ комфортно осветяване с анимирана проекция с Mercedes-Maybach мотив (C53) ~ MANUFAKTUR стелки с висок 
косъм и бродирано лого Maybach (C07) 1 320,87 2 583,33 3 100,00 

PLB Пакет "MANUFAKTUR емблеми" в златисто /не с тапицерия 515/519/811/814/815; не с 75U/79U/U14/51U/55U/65U/ 
MANUFAKTUR подглавници с бродирано лого Maybach (C06) ~ комфортно осветяване с анимирана проекция с Mercedes-Maybach мотив (C53) ~ MANUFAKTUR стелки с висок 
косъм и бродирано лого Maybach (C07)  
   - в комбинация с тапицерии 892A/894A/899A/P89 

1 525,35 

562,42 

2 983,33 

1 100,00 

3 580,00 
1 320,00 

P43 Пакет "Комфортни задни седалки" /само с 854; в комбинация с PBT/P32 – серия/ 
мултиконтурни външни задни седалки (406) ~ луксозни подглавници за задните места (6-посочни) с регулиране по дължина и височина, ръчно регулиране на наклона  и 
допълнителна възглавница ~ ел. отопление за врата и рамене за задните места (322) 1 740,52 3 404,17 4 085,00 

P62 Пакет "MANUFAKTUR, интериор" /само с P34; само с тапицерия 97_/98_/ 
MANUFAKTUR лайсни на праговете с надпис "MAYBACH", светещи (328) ~ MANUFAKTUR двуцветен волан в кожа напа (418) ~ MANUFAKTUR подглавници с бродирано лого 
"MAYBACH" (C06) ~ MANUFAKTUR стелки с висок косъм и бродирано лого "MAYBACH"  (C07) ~ MANUFAKTUR хромиран надпис на централната конзола отпред (C50) 
MANUFAKTUR бродиран надпис в зоната под задното стъкло (C51) 9 056,26 17 712,50 21 255,00 

432 Пакет "Активни мултиконтурни предни седалки" 
 активни мултиконтурни предни седалки с независимо управляеми въздушни камери, който се настройват от мултимедийната система ~ пътнодинамична функция с 

автоматично странично поддържане в зависимост от ъгъла на навиване на волана, напречното ускорение и скоростта ~ две програми за допълнително топлинно въздействие 
на принципа на масаж с горещи камъни ~ допълнителни повдигащи елементи и вибромасажори в долната част на седалката създават изключително интензивен терапевтичен 
ефект ~ PRE-SAFE® функция  0,00 0,00 0,00 

    

201 Завиваща задна ос, ъгъл до 4,5° 
четири режима на управление в зависимост от скоростта: (1) паркиране и намаляване диаметъра на завой (до 4,5° в посока противоположна на предната ос), (2) City-маневреност  
(до 4,5° в посока противоположна на предната ос при скорост до 60 км/ч), (3) стабилност при висока скорост (до 2,5° по посока на предната), (4) повишена динамика (до 2,5°, по 
посока на предната ос или противоположна в зависимост от пътната ситуация, при скорост над 60 км/ч) ~ режим за адаптирано управление при поставени вериги за сняг при зимни 
условия ~ визуализация на работата на завиващата задна ос на централния дисплей 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

216 Завиваща задна ос, ъгъл до 10°  /не с 53R/70R/R91/ 
четири режима на управление в зависимост от скоростта: (1) паркиране и силно намаляване диаметъра на завой (до 10° в посока противоположна на предната ос; намалява 
диаметър на завой с почти 2 метра), (2) City-маневреност  (до 4,5° в посока противоположна на предната ос при скорост до 60 км/ч), (3) стабилност при висока скорост (до 2,5° по 
посока на предната), (4) повишена динамика (до 2,5°, по посока на предната ос или противоположна в зависимост от пътната ситуация, при скорост над 60 км/ч) ~ режим за 
адаптирано управление при поставени вериги за сняг при зимни условия с максимален ъгъл на завиване до 4,5° ~ визуализация на работата на завиващата задна ос и проектиране 
на траекторията при паркиране на централния дисплей 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

224 Комфортни единични задни места First-Class Fond /в комбинация с P32 – серия/ 
непрекъснатата централна бизнес-конзола за задните места с декоративен елемент със стъклена оптика в черно ~ подлакътник с отделения ~ контакт 12V за задните места ~ двойна 
темперираща поставка за чаши 4 303,37 8 416,67 10 100,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

228 Стационарно отопление/вентилация 1 269,71 2 483,33 2 980,00 

236 Адаптивно осветление за задната част на купето /в комбинация с P32 – серия/ 296,12 579,17 695,00 

293 Странични въздушни възглавници за задните места /в комбинация с 306 – серия/ 389,86 762,50 915,00 

301 Пепелници за предните и задните места в отделенията за вещи 117,17 229,17 275,00 

306 Коланна въздушна възглавница /само с 293; в комбинация с P32 – серия/ 605,03 1 183,33 1 420,00 

308 Хладилен бокс за задните места 1 /не с E69/ 
вкл. вътрешно осветление и осветен блок за управление ~ поддържане на температурата между + 1° и +7°C 1 178,10 2 304,17 2 765,00 

318 DIGITAL LIGHT 
HD-система с проекционен модул (повече от 1 пиксела във всеки фар) и фонов модул MULTIBEAM LED (84 високоефективни LED елемента във всеки фар) ~ изчисляване и 
адаптиране интензитета на всеки пиксел на основата на данни от камера, сензори и навигационна карта в реално време ~ адаптивен асистент за дълги светлини Plus (дълги 
светлини без заслепяване) ~ ULTRA RANGE дълги светлини с дължина 650 метра (максимално допустима дължина на светлинния сноп по закон) ~ топографска компенсация ~ 
функция за допълнително странично осветяване при кръстовища или кръгови движения ~ активно осветяване на завоите и изпреварващо управление ~ разширена функция за 
мъгла, светлини за градски и извънградски цикъл, автомагистрала, дълги светлини за автомагистрала, светлини за лоши климатични условия ~ адаптивни LED задни светлини с 
динамични мигачи и динамичен интензитет 1 936,52 3 787,50 4 545,00 

449 Сгъваеми масички за задните места (прибиращи се) /само с 224; в комбинация с P32 – серия/ 1 844,91 3 608,33 4 330,00 

5U2 Решетка на въздухозаборника в предната броня в черно гланц  0,00 0,00 0,00 
524 Защита на боята по време на доставка /само с външен цвят MANUFAKTUR magno/ 164,04 320,83 385,00 

597 Ел. отопляемо челно стъкло 430,34 841,67 1 010,00 

68B Комфортни врати за задните места /в комбинация с P32 – серия/ 1 382,62 2 704,17 3 245,00 

682 Пожарогасител 123,56 241,67 290,00 

884 Допълнителна осигуровка на капака на багажника 193,86 379,17 455,00 
887 Независимо заключване на багажника 61,78 120,83 145,00 

947 Стойка за флагче от ляво /само с Z32/ 973,58 1 904,17 2 285,00 

948 Стойка за флагче от дясно /само с Z33/ 973,58 1 904,17 2 285,00 

B55 Електронен ключ в черно гланц със затъмнена декоративна рамка 0,00 0,00 0,00 

B65 Чаши за шампанско, 2 бр. /само в комбинация с 224+308/ 3 278,66 6 412,50 7 695,00 

B69 Електронен ключ в бяло гланц с декоративна рамка от розовозлатисто, гланц 102,26 200,00 240,00 
C53 Комфортно осветяване с анимирана проекция с Mercedes-Maybach мотив /в комбинация с PLA/PLB – серия/ 306,78 600,00 720,00 

E69 EASY-PACK сгъваема кутия за вещи в багажника /не с 308/B65/ 255,65 500,00 600,00 

U07 Система за комфортно подаване на колана за задните места /в комбинация с P32 – серия/ 306,78  600,00 720,00 

U14 Луксозни стелки с висок косъм  0,00 0,00 0,00 

Z32 Подготовка за стойка за флагче /само с 947/ 1 024,72 2 004,17 2 405,00 
Z33 Подготовка за стойка за флагче /само с 948/ 1 024,72 2 004,17 2 405,00 
 

Сервиз и услуги 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

D04 Удължена гаранция StarService 2+3 години / 200 000 км 
Удължената гаранция StarService Ви осигурява спокойствие на пътя и двойно повече безгрижни дни с Вашия автомобил. Тя Ви дава сигурност напред във времето и гарантира 
безупречната работа на Вашия Mercedes-Benz. StarService означава пълна гаранция през първите 2+3 години или 200 000 км., което събитие настъпи първо. 1 955,69 3 825,00 4 590,00 

 
1  Обемът на багажното отделение намалява с прибл. 60 л 
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Гуми и джанти 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

R01 Летни гуми /не с R03/ 0,00 0,00 0,00 

R39 Алуминиеви джанти Maybach 19'' (48,3 см), дизайн 5 отвора /серия/ 0,00 0,00 0,00 
R66 Гуми MOЕxtended /не с B51/R03/ 357,90 700,00 840,00 

R61 Алуминиеви джанти Maybach 20'' (50,8 см), ковани, дизайн 5 отвора 4 252,24 8 316,67 9 980,00 

53R Алуминиеви джанти Maybach 20” (50,9 см), ковани, дизайн 5 отвора 4 405,63 8 616,67 10 340,00  

70R Алуминиеви джанти Maybach 21“ (53,3 см), ковани, многоспицов дизайн 5 583,73 10 920,83 13 105,00 

B51 TIREFIT /серия; не с R66/ --,--- --,--- --,--- 
 
 

 

      

Код: R39 | Maybach 19’’       

Серия       

 

   

    

Код: R61 | Maybach 20’’ Код: 53R | Maybach 20’’ Код: 70R | Maybach 21’’     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички цени са препоръчителни. Тази ценова листа важи от 27.04.2023 г. до промяната ѝ. #804 
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