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Nu  kr (Ord. pris 316 400 kr).  

Stark och smidig.

Utrustad med bland annat: 
 

 

 99
Serviceavtal

Bränsleförbrukning blandad körning 7,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 178 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

kia.comkia.com

1.6 CRDi KOMFORT ORD. PRIS 208.900 KR

parkeringssensor bak och Bluetooth.

Sportswagon 4,5-6,6 l/100 km, CO2

Prästvägen 105, Kareby, Kungälv. • Tel. 0303-22 20 01 
www.karebybil.se  • Öppet: Vardagar 10-18, Lörd 11-15

Jubileumspris från: 174.900 kr
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JUBILEUMSERBJUDANDE
ENDAST 14.900:-

 (ord.pris 12.800:-) 

(värde 4.995:-)

LÄGG TILL SPECIAL EDITION II: 14.900 KR (VÄRDE 31.700 KR)
Special Edition-paketet innehåller Backkamera, navigations-
system med sju års fria kartuppdateringar, 17” aluminium-
fälgar, panoramasoltak och elmanövererad förarstol.

KAMPANJ
RÄNTA 
3,33%

Gäller tom 15 feb

Mercedes S-klass har 
alltid varit Daimler-kon-
cernens flaggskepp där 
välbärgade ägare lutat 
sig tillbaka i baksätet 
medan privatchauffören 
kört dem till nästa möte.

Den senaste genera-
tionen ändrar inte på 
saken utan komforten 
är fortfarande i en klass 
för sig.

Kupéutrymmet är 
nästan slösaktigt stort 
samtidigt som rese-
närerna kan avnjuta 
stolsmassage.

Är det här måhända 
världens bästa bil? 
Ädelträ, aluminium och 
skinn med snygga sömmar 
dominerar inredningen i nya 
Mercedes S-klass. Allt är ge-
nomtänkt in i minsta detalj 
– från doften som sprids i 
kupén via en parfymflaska i 
handskfacket till den exklusi-
va analoga klockan som pla-
cerats mellan luftutsläppen. 
Det känns faktiskt som om vi 
sitter i en exklusiv handväska 
från Gucci.  

Tysk superlyx 
Om du är intresserad av nya 
Mercedes S-klass så måste 
du först bestämma om du vill 
ha den korta eller långa hjul-
basen. 512 centimeter eller 

525 och pristillägget är 4 231 
kronor - per centimeter. 

Alltså 55 000 spänn to-
talt! Inredningen är inte helt 
otippat ett exempel på tysk 
superlyx. Ventilerade säten 
med massagefunktion finns 
såväl fram som bak och skul-
le föraren riskera att dåsa till 
så varnar bilens säkerhetssys-
tem direkt. 

Ja, tekniken kan vid behov 
både styra och bromsa bilen. 
Baksätet lever naturligtvis 
upp till förväntningarna och 
går att välja i ett antal olika 
utföranden – från ett ordi-
närt familjesäte till fåtöljer 
som kan justeras efter alla 
tänkbara och otänkbara krav 
från bortskämda passagera-
re. 

Framför ratten har föra-
ren instrument av LCD-typ, 
vilket innebär att alla mätare 
visas digitalt med hjälp av två 
12,3-tumsskärmar. Låter det 
avancerat? Jo, alla finesser 
styrs med hjälp av 30 mil-
joner datakoder och får du 
problem så går det utmärkt 
att söka i instruktionsbokens 
800 sidor på mittskärmen. 

Magisk teknik
Att gå igenom motoralter-
nativen kräver nästan ingen-
jörsexamen, men vi gör ett 
tappert försök. Vi koncen-
trerar oss på Mercedes S 400 
Hybrid och i maskinrummet 

arbetar en bensinsexa på 306 
hästkrafter i kombination 
med en elmotor på 27. 

Söker du än mer krut så 
finns V8-modellerna S 500 
och S 63 AMG medan den 
förlängda versionen även 
erbjuds med tolvcylindriga 
maskiner och då står det S 
600 eller S65 AMG på ba-
gageluckan. Vill du hellre 
köra oljebrännare så finns en 
fyrcylindrig dieselhybrid vid 
namn S 300 och efter denna 
hittar vi S 350 som försetts 
med en V6:a på 258 hk. 

Vilken maskin man än 
väljer så är gången helt fan-
tastisk och det tack vare 
luftfjädringen. Men vill du 
om möjligt ha ett ännu mer 
sofistikerat chassi så finns 
”Magic Body Control” för 
74 800 kronor. Då övervakas 
vägunderlaget framför bilen 
av två kameror och med lju-
sets hastighet skickas infor-
mationen vidare till en dator 
som anpassar fjädringen. 

Priset börjar på 850 000 
för instegsmodellen S 300 
och dyrast i gänget är S 65 
AMG med förlängd hjulbas, 
vilken kan bli din för 2 250 
000. Det kostar att sätta lyx-
livet i rullning!

Johannes Gardelöf
Jenny Nilsson

MERCEDES S 400 HYBRID

Motor: 6-cyl bensinmotor med 

dubbla överliggande kamaxlar 

och fyra ventiler per cyl. 

Max effekt: 306 hk vid 6 500 

varv/minut. Max vridmoment: 

370 Nm mellan 3 500-5 250 

varv/minut.  

Elmotor: Max effekt: 27 hk. 

Max vridmoment: 250 Nm.   

Kraftöverföring: Motorerna 

fram, bakhjulsdrift. 7-växlad 

automatlåda.

Fjädring: Luftfjädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: övre och undre triangel-

länkar. Bak: multilänkaxel.  

Styrning: Elservo. Vändcirkel: 

12,3 meter.  

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 304, längd 512, bredd 

190, höjd 150. Tjänstevikt 1 

925. Bränsletank 70 liter.   

Prestanda: Toppfart 250 km/h. 

Acceleration 0-100 km/h 6,8 

sek Förbrukning/Miljö: 

6,3 liter per 100 km under 

blandad körning. CO2: 147 g/

km.

Pris: 896 000 kronor.

Plus för: Fantastisk kvalité och 

teknik, utmärkta köregenska-

per, komfort i världsklass.

Minus för: Uselt med två års 

nybilsgaranti.

Mercedes S 400 Hybrid.

Suverän, Snygg & Ståtlig     


