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Ценова листа 2 
за автомобили Mercedes-AMG SL 
 

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-AMG  
SL 43 

232.450 280+10 / 381+14 1 991 
AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 

автоматична 
9,4-8,9 214-201 480 / 3250-5000 4,9 / 275 

133 907,34 
111 589,45 

261 900,00 

218 250,00 

Mercedes-AMG  
SL 55 4MATIC+ 

232.480 350 / 476 3 982 
AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 

автоматична 
13,2-12,6 299-286 700 / 2250-4500 3,9 / 295 

173 021,17 
144 184,31 

338 400,00 

282 000,00 

Mercedes-AMG  
SL 63 4MATIC+ 

232.481 430 / 585 3 982 
AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 

автоматична 
13,2-12,8 300-290 800 / 2500-5000 3,6 / 315 

199 403,83 
166 169,86 

390 000,00 
325 000,00 

 

 
 
 
 
 
  

 
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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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Цвят неметалик (код: 914 слънчево жълто) 0,00 0,00 0,00 
Цвят металик (кодове: 197 обсидиан черен | 888 наситено син | 922 high-tech сребрист | 970 спектрално син | 992 селенит сив) 0,00 0,00 0,00 

MANUFAKTUR неметалик (кодове: 956 алпийско сив) 3 994,47 7 812,50 9 375,00 

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

MANUFAKTUR magno (кодове:  593 спектрално син | 659 опалит бял) 6 043,89 11 820,83 14 185,00 

AMG magno (код:  054 Монца сив) 6 043,89 11 820,83 14 185,00 
    

Гюрук  

740 Гюрук от плат, черен --,--- --,--- --,--- 

747 Гюрук от плат, червен /само с 61U/69U/ 409,03 800,00 960,00 

751 Гюрук от плат, сив /само с 61U/65U/69U/ 409,03 800,00 960,00 
    

Тапицерии  

6__ Тапицерия кожа ARTICO / плат Derry 
кодове: 601 черно /само за SL 43, серия/ 0,00 0,00 0,00 

7__ Тапицерия кожа напа / микрофазер MICROCUT /само с 61U+555/ 
кодове: 701 черно с жълт шев /само с Y06/ 
 711 черно с червен шев /само с Y05/ 1 536,01 3 004,17 3 605,00 

801 Тапицерия ест. кожа напа, черна /серия; не с 65U/ --,--- --,--- --,--- 

80_ Тапицерия ест. кожа напа 
кодове: 804 Сиена кафяво / черно 
 807 червен пипер / черно 
 808 градински чай / черно 357,90 700,00 840,00 

82_ Тапицерия ест. кожа напа MANUFAKTUR 
кодове: 824 MANUFAKTUR трюфел кафяво / черно 
 825 MANUFAKTUR кристално бяло / черно 
 835 MANUFAKTUR макиато бежово / титан сиво  1 536,00 

 
3 004,17 3 605,00 

    

Тавани  

51U Таван в плат, черен 0,00 0,00 0,00 

61U Таван в микрофазер MICROCUT, черно 
  - в комбинация с тапицерия 701/711/824/825/835 

1 229,83 

0,00 

2 404,17 

0,00 

2 885,00 
0,00 

65U Таван MANUFAKTUR микрофазер MICROCUT, макиато бежов 
  - в комбинация с тапицерия 701/711/824/825/835 

1 229,83 

0,00 

2 404,17 

0,00 

2 885,00 
0,00 

69U Таван в микрофазер MICROCUT, Нева сив 
  - в комбинация с тапицерия 701/711/824/825/835 

1 229,83 

0,00 

2 404,17 

0,00 

2 885,00 
0,00 

    

Декоративни елементи  

H70 AMG декоративни елементи от алуминий 306,77 600,00 720,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

H73 AMG Carbon декоративни елементи 2 356,20 4 608,33 5 530,00 

H80 AMG декоративни в черно гланц /серия/ --,--- --,--- --,--- 

H94 MANUFAKTUR декоративни елементи в черен хром 615,68 1 204,17 1 445,00 
    

Волани  

L6J AMG Performance волан в кожа напа /серия/ --,--- --,--- --,--- 

L6K AMG Performance волан в кожа напа / микрофазер MICROCUT 430,34 841,67 1 010,00 

443 Ел. отопляем мултифункционален волан 266,30 520,83 625,00 
    

Колани  

U17 Без цветни обезопасителни колани (остават черни) /само с тапицерия 701/711/825/835/ 0,00 0,00 0,00 

Y02 Обезопасителни колани в макиато /само с тапицерия 835/ --,--- --,--- --,--- 

Y03 Обезопасителни колани в Нева сиво /само с тапицерия 825/ --,--- --,--- --,--- 

Y05 Обезопасителни колани в червено /само с тапицерия 711/ --,--- --,--- --,--- 

Y06 Обезопасителни колани в жълто /само с тапицерия 701/ --,--- --,--- --,--- 
    

Пакети екстериор  

750 Пакет "AMG хром, екстериор" /не с P60/B26/773/за Mercedes-AMG SL 43 само с P90/ 
челен делител в хром, гланц ~ декоративна лайсна в A-крилото в хром, гланц ~ уширения на праговете с декоративна лайсна в хром, гланц ~ вложка в задната броня в хром, гланц 973,59 1 904,17 2 285,00 

773 Пакет "AMG Carbon", екстериор /не с 750/B26/B28/P60/ 
челен делител от карбон ~ декоративна лайсна в A-крилото в черно, гланц ~ фликове от карбон в предната броня ~ декоративни елементи в предните калници в черно, гланц ~ 
кожуси на външните огледала от карбон ~ уширения на праговете с карбонова декоративна лайсна ~ вложка в задната броня в черно, гланц ~ дифузор с карбон-дизайн ~ двойни 
ауспухови накрайници в черен хром 4 916,92 9 616,67 11 540,00 

B26 AMG аеродинамичен пакет /не с 773/750/за Mercedes-AMG SL 43 само с P90/ 
предна броня с по-големи фликове на външните въздухозаборници и отвора за гумите в черно, гланц ~ задна броня с фликове на страничните отвори за въздух в черно, гланц ~ 
активен аеродинамичен елемент от карбон в пода пред двигателя (само SL 55 4MATIC+ и SL 63 4MATIC+) 2 867,49 5 608,33 6 730,00 

P60 Пакет "AMG нощ" /не с 750/773/ 
челен делител в черно, гланц ~ декоративна лайсна в A-крилото в черно, гланц ~ декоративен елементи в предните калници в черно, гланц ~ кожуси на външните огледала в 
черно, гланц ~ уширения на праговете с декоративна лайсна в черно, гланц ~ вложка в задната броня в черно, гланц  
~ двойни ауспухови накрайници в черен хром 770,60 1 504,17 1 805,00 

P90 Пакет "V8 оптика, екстериор" /само за Mercedes-AMG SL 43/ 2 969,75 5 808,33 6 970,00 

PAZ Пакет "AMG нощ II" /само с P60/773/ 
радиаторна решетка в черен хром ~ надписи на предните калници и задния капак в черен хром ~ звезда Mercedes на задния капак в черен хром 562,42 1 100,00 1 320,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Пакети оборудване  
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

P20 Пакет „Асистиращи системи PLUS” 
активен асистент за дистанция DISTRONIC (233) вкл. активен асистент за ограниченията на скоростта (546), автоматично потегляне след спиране при Stop&Go трафик на автомагистрала, 
адаптиране на скоростта в зависимост от отсечката (K34) ~ активен асистент за задръстване ~ активен кормилен асистент вкл. активен асистент за смяна на лентата, активен асистент за 
автономно аварийно спиране, функция за формиране на тунел за автомобил със специален режим ~ активен спирачен асистент вкл. функция при завиване и кръстовище, аварийно 
автономно спиране при достигане край на колона ~ активен асистент за лентата за движение (243) ~ активен асистент за мъртва зона (237) вкл. предупреждение при посягане към 
дръжките на вратите при приближаващ отзад трафик 2 488,29 4 866,67 5 840,00 

P44 Пакет „Паркиране” вкл. камера за движение на заден ход /серия/ 
активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера за движение на заден ход (218) --,--- --,--- --,--- 

P49 Пакет „Огледала” /серия/ 
централно и ляво огледало с автоматично затъмняване при заслепяване (249) ~ ел. сгъваеми външни огледала (500) ~ позиция при паркиране за външно дясно огледало --,--- --,--- --,--- 

P82 Пакет "GUARD 360°" за защита на автомобила 
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за Уведомление при щета на паркинг или кражба (Mercedes me) дистанционно 

деактивиране на електронния ключ (Mercedes me) 1 ~ URBAN GUARD стикери на предните странични стъкла 0,00 0,00 0,00 

P53 Пакет „ENERGIZING AIR CONTROL“ 
сензор за качеството на въздуха и сензор за фини прахови частици за въздуха в купето и външния въздух (PM2.5) ~ система за филтриране с 2 филтъра (филтър за фин прах и 
филтър за купето) ~ филтър за климатичната инсталация с активен въглен и специални слоеве за задържане на фин прах (PM2.5), азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO2), 
полени, алергени, сажди и др. ~ автоматичен режим на рециркулация при регистриране на качество на въздуха под определени нива ~ показване на стойностите за качеството 
на въздуха в MBUX мултимедийната система 153,39 300,00 360,00 

PBP Пакет "ENERGIZING" 
ENERGIZING програми за комфорт: „Warmth“ – оранжево-червени анимации, отопление на седалките и йонизация и ароматизация на въздуха| „Joy“ – златисти анимации, 
нежни звуци и дискретно ароматизиране | „Well-being“ – виолетови анимации в комбинация с успокояващи звуци, заедно с йонизация и ароматизация на въздуха | „Refresh“ – 
вълниста анимация с придружаващи координирани струи от климатизиран, йонизиран и ароматизиран въздух и звуци със спокойни и активни фази | „Vitality“ – ексклузивен 
модел на осветление, програмно определящ се звук с различен ритъм, заедно с йонизация и ароматизация на въздуха | „Power Nap“ – релаксация и енергия в 3 фази – 
заспиване, сън и събуждане, с адаптивно звуково и светлинно представяне, и климатизация на купето | „Обучение“ – видео инструкции, напр. за отпускане на мускулите 
(налично само когато сте в спряло положение, аудиото е налично и по време на шофиране на автомобила) | „Съвети“ – кратки аудио съвети за по-добро здраве и насърчаване 
за по-добро физическо състояние на цялото тяло ~ ENERGIZING NATURE програми: „Forest Clearing“ – успокояващи топли звуци, включително песни на птици, лек вятър и шума от 
листата на дърветата, заедно с дискретно ароматизиране | „Sounds of the Sea“ – релаксиращи и меки звучи, включително звука на морето и чайки, заедно с комбинирани 
затоплящи и охлаждащи се струи въздух | „Summer Rain“ – звуци на дъждовни капки, падащи върху листата на дърветата, потропващи дъжд или далечен гръм ~ ENERGIZING 
COACH*: за интелигентен избор на ENERGIZING комфортна програма, отговаряща на пътната ситуация и кондицията на водача ~ пакет "AIR-BALANCE" за ароматизация и 
йонизация на въздуха в купето ~ амбиентно осветление със специфични за програмата светлинни варианти 605,03 1 183,33 

1 420,0
0 

PBR Пакет "ENERGIZING Plus" 
ENERGIZING Plus програми за комфорт: „Warmth“ – оранжево-червени анимации, отопление на седалките, отопление на волана, надуване и изпускане на масажиращите 
въздушни камери в лумбалната област, въз основа на дихателните движения | „Joy“ – златисти анимации, подчертани звуци и стимулиращ масаж | „Well-being“ – действа като 
масаж с горещи камъни в областта на раменете и кръста, успокояващи звуци и отличително ароматизиране на въздуха | „Refresh“ – вълниста анимация с придружаващи 
координирани струи от климатизиран въздух, заедно с звуци със спокойни и активни фази и вибрационен масаж в съчетание с Активно амбиентно осветление (878) | „Vitality“ – 
програмно определящ се звук с различен ритъм и масаж, заедно с ексклузивно осветление в съчетание с Активно амбиентно осветление (878)| „Power Nap“ – релаксация и 
енергия в 3 фази – заспиване, сън и събуждане, с адаптивно звуково и светлинно представяне, и климатизация на купето | „Обучение“ – видео инструкции, напр. за отпускане на 
мускулите (налично само когато сте в спряло положение, аудиото е налично и по време на шофиране на автомобила) | „Съвети“ – кратки аудио съвети за по-добро здраве и 
насърчаване за по-добро физическо състояние на цялото тяло ~ ENERGIZING NATURE програми: „Forest Clearing“ – успокояващи топли звуци, включително песни на птици, лек 
вятър и шума от листата на дърветата, заедно с дискретно ароматизиране | „Sounds of the Sea“ – релаксиращи и меки звучи, включително звука на морето и чайки, заедно с 
комбинирани затоплящи и охлаждащи се струи въздух | „Summer Rain“ – звуци на дъждовни капки, падащи върху листата на дърветата, потропващи дъжд или далечен гръм ~ 
ENERGIZING COACH*: за интелигентен избор на ENERGIZING комфортна програма, отговаряща на пътната ситуация и кондицията на водача ~ мултиконтурни предни седалки ~ 
климатизирани предни седалки (401) ел. отопляем волан (443) пакет "AIR-BALANCE" за ароматизация и йонизация на въздуха в купето (P21) ~ амбиентно осветление със 
специфични за програмата светлинни варианти 2 356,20 4 608,33 

5 530,0
0 

 
1 срок на валидност на Mercedes me услугите: 36 месеца; срокът може да бъде удължен през портала Mercedes me (http://www.mercedes.me) 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

275 Пакет "Мемори" /не с тапицерия 601; за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ и Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ - серия/ 
ел. регулиране на предните седалки вкл. височина на подглавника с памет ~ разнообразни възможности за регулиране настройките на предните седалки според индивидуалните желания от 
блока за управление на врата и на седалката: електро-пневматична 4-посочна лумбална опора (само AMG спортни седалки) ~ ел. регулиране на ъгъла и дълбочината на седалката, ел. 
регулиране по височина и дължина, ел. регулиране на ъгъла на облегалката, ел. регулиране на височината на подглавника 0,00 0,00 0,00 

    

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)  

33U Дистанционни услуги PLUS 
дистанционно изтегляне статуса на автомобила (показва пробег, налягане на гумите, ниво на течността за чистачките и др.) ~ програмиране на независимото стационарно 
отопление/вентилация (само с код 228) ~ дистанционно отключване и заключване на вратите и следене на състоянието ~ дистанционно отваряне/затваряне на прозорците и люка (само с 
413/414) 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) 0,00 0,00 0,00 

PBG MBUX Навигация Premium 
навигация от твърд диск (365) вкл. what3words система за адресиране с 3 думи ~ навигационна карта със сателитен изглед ~ подготовка за Live Traffic Information и Car-to-
XCommunication, вкл. показване на тунел за автомобили със специален режим и активно предупреждение за достигане края на задръстване 1 ~ бързо онлайн изчисление на 
маршрут с непрекъснато отчитане на актуалната пътна обстановка по целия път с показване и възможност за избор на алтернативни маршрути ~ функция Send2Car за изпращане 
на дестинация от смартфон към навигационната система на автомобила, напр. за ресторанти или забележителности ~ безплатни актуални картови данни 2 през Mercedes me с 
„Over-the-Air” актуализация за актуалния регион, или за всички региони с USB флаш памет ~ подготовка за Навигационни услуги (01U): локално търсене (свободно търсене на 
интересни точки (POI) и адреси, онлайн търсене (напр. медии, радио, интернет резултати, ресторанти и др.), показния върху картата (информация за времето и температурата, 
възможности за паркиране и др.) --,--- --,--- --,--- 

01U Подготовка за навигационни услуги 
На където и да пътувате, винаги ще бъдете предварително добре информирани! Вашият автомобил научава Вашите навици и може да предложи индивидуално съобразени дестинации. --,--- --,--- --,--- 

14U Пакет „Смартфон интеграция“ /серия/ 
 вкл. Apple CarPlay™ (16U) ~ Android Auto (17U) --,--- --,--- --,--- 

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

365 MB навигация с интегриран твърд диск1 /серия/ --,--- --,--- --,--- 
438 Head-up Display 1 014,06 1 983,33 2 380,00 

513 Асистент за разпознаване на пътни знаци /серия/ --,--- --,--- --,--- 
537 Цифров радио-тунер (DAB) /серия/ 

поддържани стандарти: DAB, DMB, DAB+ --,--- --,--- --,--- 

72B Пакет "USB Plus" 
 2 USB-C порта в отделението за вещи (за данни и бързо зареждане) ~ 2 USB-C порта в подлакътника за предните места (за данни и бързо зареждане) 0,00 0,00 0,00 
77B MBUX интериорен асистент /не с 601; само с 891/ 553,90 1 083,33 1 300,00 

 
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. 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

810 Озвучителна система Burmester® Surround 
3 специализирани говорителя за високи честоти в таблото - в ляво, дясно и средата ~ 3 специализирани говорителя за средни честоти - във вратите и централен говорител в инструменталното табло ~ 2 
специализирани говорителя за високи честоти във вратите ~ 2 Surround-колони в задната част на купето ~ AMG ECS (Extern Coupled Subwoofer)  в багажника ~ 12 канален DSP усилвател от клас D с обща 
мощност 650 Вата ~ Burmester надписи ~ MBUX Entertainment (22U) ~ персонализация на звука (32U) 1 301,66 2 545,83 3 055,00 

811 Озвучителна система Burmester® High-End 3D-Surround 
17 активни DSP усилвателни канала с обща мощност 1220 вата ~ аналогови филтри в усилвателя за средни и високи честоти с възможност за параметризиране ~ 17 специализирани говорителя 
вкл. 200 мм говорители за ниски честоти ~ активен AMG ECS (Extern Coupled Subwoofer) в багажника със собствени усилвател с мощност 400 вата ~ 3D-Surround-Sound с технология AMG 3D Spider 
в тавана ~ VIP функция за фокусиране на звука на отделно място в автомобила ~ динамична шумова компенсация (VNC) ~ 5 предварително дефинирани профила: Pure, Live, Easy Listening, 
Surround, 3D-Sound ~ поддръжка на многоканални формати за истинскo Surround изживяване ~ MBUX Entertainment (22U) ~ персонализация на звука (32U) 5 102,27 9 979,17 11 975,00 

865 TV тунер 1 014,06 1 983,33 2 380,00 

U19 MBUX наложена реалност за навигация 306,77 600,00 720,00 
    

Окачване и динамика  

201 Завиваща задна ос, ъгъл на отклонение до 2,5° /за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ и Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ – серия/ 1 947,17 3 808,33 4 570,00 

459 AMG RIDE CONTROL окачване /за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+, серия; не за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+/  

  - в комбинация с P71 за Mercedes-AMG SL 43 

1 791,65 

0,00 

3 504,17 

0,00 

4 205,00 
0,00 

470 AMG ACTIVE RIDE CONTROL окачване /само за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+; за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ – серия/ 

  - в комбинация с P71 за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 
3 892,21 
3 278,66 

7 612,50 

6 412,50 

9 135,00 
7 695,00 

479 Повдигане на предната ос /само за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ - само с 470, серия)/ 
  - за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC 1 844,91 3 608,33 4 330,00 

P71 Пакет "AMG DYNAMIC PLUS" /за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ – серия; не с RVA/RVC/RVD/ 
AMG спирачни апарати, лакирани в жълто (U69) ~ програма „RACE“ ~ AMG регулируем тампон на двигателя (466) ~ AMG заключващ диференциал на задната ос, електронен (467) 
~ окачване с понижен просвет (-10 мм)  

      - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 

4 147,86 

2 969,75 

8 112,50 

5 808,33 

9 735,00 
6 970,00 

    

318 DIGITAL LIGHT с проекционна функция --,--- --,--- --,--- 

231 Дистанционно управление за гаражна врата 230,08 450,00 540,00 

234 Асистент за мъртвата зона /серия/  
вкл. предупреждение при отваряне на предните врати при приближаващ отзад трафик (Exit Warning) --,--- --,--- --,--- 

256 AMG TRACK PACE 255,65 500,00 600,00 

301 Пепелник в поставката за чаши 46,87 91,67 110,00 

339 AMG Real Performance Sound 460,16 900,00 1 080,00 
399 Мултиконтурни предни седалки /само с 401/не с тапицерия 601/ 

масажна функция с 3 програми ~ надуваеми въздушни камери в седалката и облегалката ~ пневматично регулируеми странични опори 1 638,27 3 204,17 3 845,00 

401 Климатизирани предни седалки (отопление и вентилация) /не с тапицерия 6__/7__/ 798,89 1 562,50 1 875,00 
403 AIRSCARF /серия/ --,--- --,--- --,--- 

409 Мултиконтурни седалки /не с 399/PBR/U22/601/ 
надуваеми въздушни камери ~ ел. регулируема лумбална опора 717,94 1 404,17 1 685,00 

467 AMG заключващ диференциал на задната ос, електронен /само с P71; за Mercedes-AMG 63 4MATIC+ – серия/ --,--- --,--- --,--- 

4U4 Спирачни апарати, лакирани в черно 696,64 1 362,50 1 635,00 

4U8 Вариопокрив /само с B07; не за Mercedes-AMG SL 43/ 696,64 1 362,50 1 635,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

501 Камера 360° 0,00 0,00 0,00 

543 Сенници с телескопична ос /серия/ --,--- --,--- --,--- 

555 AMG Performance седалки /само с тапицерия 701/711/ 1 998,30 3 908,33 4 690,00 
581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC /серия/ --,--- --,--- --,--- 

5U7 Затъмнени фарове и габарити /не с 750/ 769,07 1 504,17 1 805,00 

682 Пожарогасител, монтиран на седалката на водача 123,56 241,67 290,00 

6U6 AMG капачка на резервоара 112,91 220,83 265,00 

U70 Спирачни апарати, лакирани в червено /серия само за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+/ --,--- --,--- --,--- 

70B Сигнална жилетка за водача 0,00 0,00 0,00 

873 Ел. отопление на предните седалки 0,00 0,00 0,00 

874 Адаптивни чистачки MAGIC VISION CONTROL, отопляеми 0,00 0,00 0,00 

891 Амбиентно осветление /не с тапицерия 601/ 
64 индивидуални избираеми цвята ~ предварително дефинирани цветови схеми с различни цветови комбинации ~ интегриране на амбиентното осветление в програмите на 
пакет „ENERGIZING комфортно управление“ (в комбинация с пакет „ENERGIZING“) и др. 511,29 1 000,00 1 200,00 

942 Пакет „Товарно отделение“ 
мрежа за дребни предмети в краката на пътника отпред и за задните места ~ вариативен под на товарното отделение със сгъваема кутия за вещи ~ 
автоматичен сепаратор (6U3) ~ контакт 12 V в багажника (U35) ~ мрежи за дребни предмети в дясната част на багажника 0,00 0,00 0,00 

B07 AMG спирачна система с композитни керамични спирачни дискове /не за Mercedes-AMG SL 43/ 7 682,16 15 025,00 18 030,00 
C52 AMG покривало за предпазване от прах или надраскване  287,60 562,50 675,00 

U45 AMG лайсни на праговете с надпис “AMG” със сменяема вложка, светещи /серия/ --,--- --,--- --,--- 
 

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.  
  - за Mercedes-AMG SL 43 
  - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 
  - за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 

1 550,92 

1 593,53 

2 053,69 

 

3 033,33 

3 116,67 

4 016,67 

3 640,00 
3 740,00 
4 820,00 
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Гуми и джанти  
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

RVA Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 10 спици /само за Mercedes-AMG SL 43, серия/ --,--- --,--- --,--- 
RVC Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), многоспицов дизайн /за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+, серия/не за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+/ 204,52 400,00 480,00 

RVD Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), многоспицов дизайн /не за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+/ 

  - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 

871,33 

666,81 

1 704,17 

1 304,17 

2 045,00 
1 565,00 

RRR Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 двойни спици /за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ – серия/  

  - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 

1 280,36 

1 075,85 

2 504,17 

2 104,17 

3 005,00 
2 525,00 

RVM Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн 
 - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 
 - за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 

1 280,36 

1 280,36 

204,51 

2 904,17 

2 504,17 

400,00 

3 485,00 
3 005,00 

480,00 

RWD Алуминиеви джанти AMG 21'' (53,3 см), ковани, дизайн 10 двойни спици 
 - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 
 - за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 

3 994,47 

3 789,95 

2 714,11 

7 812,50 

7 412,50 

5 308,33 

9 375,00 
8 895,00 
6 370,00 

RWE Алуминиеви джанти AMG 21'' (53,3 см), ковани, дизайн 10 двойни спици 
 - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 
 - за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 

4 661,28 

4 456,76 

3 380,92 

9 116,67 

8 716,67 

6 612,50 

10 940,00 
10 460,00 

7 935,00 

RWF Алуминиеви джанти AMG 21'' (53,3 см), многоспицов дизайн 
 - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 
 - за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 

2 560,72 

2 356,20 

1 280,36 

5 008,33 

4 608,33 

2 504,17 

6 010,00 
5 523,00 
3 005,00 

RWG Алуминиеви джанти AMG 21'' (53,3 см), многоспицов дизайн 
 - за Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 
 - за Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 

3 227,53 

3 023,01 

1 947,17 

6 312,50 

5 912,50 

3 808,33 

7 575,00 
7 095,00 
4 570,00 

B51 TIREFIT 0,00 0,00 0,00 
 

   

    

Код: RVА | AMG 19’’ Код: RVC | AMG 19’’ Код: RRR | AMG 20’’     

Серия: SL 43 Серия: SL 55 4MATIC+ Серия: SL 63 4MATIC+     

 

     

  

Код: RVM | AMG 20’’ Код: RWD | AMG 21’’ Код: RWE | AMG 21’’ Код: RWF | AMG 21’’ Код: RWG | AMG 21’’   
 
 

Всички цени са препоръчителни. Тази ценова листа важи от 13.04.2023 г. до промяната ѝ. #803+053 
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