
Marco Polo vozidlá na voľný čas a obytné automobily
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Nekonečné pobrežné cesty nadchýnajú viac ako mestská premávka. A horúce 
pramene sú fascinujúcejšie ako termálny kúpeľ. Pre pravých dobrodruhov  
sú tu teraz 3 druhy vozidiel na voľný čas a obytných automobilov Marco Polo:
zažite podmanivé zákutia v komfortnom a všestrannom vozidle Marco Polo.  
A vychutnajte si tvarovo dokonalý dizajn, veľkorysú priestorovú koncepciu  
a jedinečný pocit komfortného bývania.

Či na spontánny výlet, alebo za športom – Marco Polo HORIZON a Marco Polo 
ACTIVITY sú to pravé riešenie pre všetkých, ktorí radi cestujú a svoj voľný  
čas radi trávia aktívne. Dajte zbohom všednému dňu. Vychutnajte si priestranný 
interiér, množstvo funkcií a nechajte sa unášať túžbou po dobrodružstvách.

Voľný čas sa stáva niečím výnimočným
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Vaše vozidlo už také je
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Marco Polo. Príjemný spoločník na kempovanie.  
Príťažlivý dizajn Marca Pola nadchne všetkých. Cestujúci 
si exkluzívnym spôsobom vychutnávajú výnimočný jazdný, 
obytný a spací komfort v interiéri. Na želanie pomôžu počas 
jazdy komplexné asistenčné systémy. Vďaka hodnotným 
prvkom výbavy na kempovanie sa budete v cieli cesty cítiť 
ako doma. O rozmanitú zábavu sa postará systém infota
inmentu COMAND Online, ktorý môžete pohodlne ovládať 
prostredníctvom ergonomického dotykového poľa alebo 
hlasovými príkazmi vďaka systému LINGUATRONIC. Ozvučo
vací systém na želanie vnesie do vozidla zvukový zážitok 
extra triedy nielen na cestách, ale aj v cieľových destiná
ciách.

Marco Polo HORIZON. Dobrodruh so štýlom. Vozidlo 
Marco Polo HORIZON vďaka príjemnému interiéru štýlovo 
prináša na cesty spontánneho dobrodruha. Kombinuje 
agilnosť a komfort jazdy osobného vozidla s možnosťou 
pohodlného spánku až pre 5 osôb. Ani pri možnostiach 
výbavy nepozná Marco Polo HORIZON hranice: to platí 
pre komfort a dizajn, ako aj pre systém zábavy, navigáciu 
a asistenčné systémy. Vďaka flexibilným možnostiam osa
denia sedadiel až pre 7 osôb a výške vozidla nižšej ako  
2 metre, ktorá sa hodí aj pre bežné garáže, je cenným 
spoločníkom aj vo všedný deň.

Marco Polo ACTIVITY. Individuálny cestovateľ. Funkčné 
vozidlo vhodné na kempovanie alebo priestranné vozidlo 
na voľný čas: Marco Polo ACTIVITY vás nadchne na každej 
ceste. Stačí niekoľko úkonov a interiér sa premení na  
pohodlnú spálňu a obývaciu izbu až pre päť osôb. So samo
statnými sedadlami dostupnými na želanie môže vo vozidle 
Marco Polo ACTIVITY cestovať až 7 osôb. Rovnako rozmanité 
ako interiér sú aj varianty jeho pohonu: s prihliadnutím na 
motorizáciu si možno zvoliť náhon na predné kolesá1, náhon 
na zadné kolesá alebo náhon na všetky kolesá.

Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo

1  Model Marco Polo ACTIVITY vybavený náhonom na predné kolesá nie je od júna 2018 v určitých krajinách dočasne k dispozícii.  
Ďalšie informácie si, prosím, vyžiadajte od obchodného zástupcu spoločnosti MercedesBenz.



5



6

Takto prejavujete svoju nezávislosť
Vozidlo Marco Polo je kompaktný obytný automobil pre všetkých, ktorí kladú najväčší dôraz na dizajn a komfort. 
Prináša so sebou totiž mnoho prvkov, ktoré sú potrebné na jazdenie, bývanie a spánok na vysokej úrovni:  
v interiéri vám ponúka premyslenú úpravu s prvotriednou kuchyňou a skrinkami, výsuvnú strechu so stropnou 
posteľou a dvojmiestnou lavicou ako komfortným ležadlom, takže sa pohodlne vyspia 4 osoby. Svojou hodnot
nou výbavou a intuitívnou koncepciou infotainmentu očarí vo všedný deň rovnako, ako aj na cestách. Na ceste 
zase stanovuje nové štandardy – a to nielen vonkajším prejavom, ale aj vďaka úsporným a zároveň výkonným 
motorom. Ak ešte dnes neviete, kam sa vydáte zajtra – Marco Polo vám dá slobodu.
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S modelom Marco Polo bude takmer každé miesto na cestách druhým domovom. Vďaka modernej 
koncepcii nábytku so skrinkou na odevy a úložnými skrinkami pod sedadlami, ako aj exkluzívnymi 
prvkami výbavy, akými sú napríklad podlahová krytina v štýle jachty a ozdobné prvky so vzhľadom 
klavírového laku, ste štýloví aj na cestách. Samozrejme, nechýbajú ani kuchynská linka s roz
siahlou výbavou a integrovaným chladiacim boxom, praktické zásuvky či veľký sklápací stolík. Je 
predsa známe, že jedlo najlepšie chutí vo vlastnom príbytku. Skôr ako sa plní novej sily vydáte na 
cestu za ďalším cieľom, zaspomínajte si na svoje zážitky z cesty, najlepšie na komfortnom ležadle 
alebo na pohodlnej stropnej posteli – v mimoriadne príjemnom svetle náladového osvetlenia1.

Hviezdna kuchyňa pod holým nebom

1 K dispozícii ako mimoriadna výbava.
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Model Marco Polo HORIZON je objavom pre všetkých, ktorí radi jazdia na dobrodružné výlety 
spontánne a štýlovo: Vďaka agilnosti a komfortu jazdy osobného vozidla vás uvoľnene privedie 
do vášho vysnívaného cieľa. Jeho príjemný interiér vás vyzve načerpať nové sily. A po dni plnom 
zážitkov máte vďaka výsuvnej streche so stropnou posteľou a komfortným ležadlom miesto 
na spanie až pre 5 osôb. Možnosti výbavy sú také individuálne ako vaše ciele: od komfortu 
a dizajnu cez multimédiá až po asistenčné systémy. A to najlepšie: vďaka excelentnému 
komfortu, variabilnej koncepcii priestoru a výške nižšej ako 2 metre, ktorá sa hodí aj pre bežné 
garáže, oceníte Marco Polo HORIZON vo všedný deň rovnako, ako aj ako vozidlo na voľný čas.

Zažite to, o čom iní snívajú
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V modeli Marco Polo HORIZON si na cestách užijete viac ako len pozoruhodnosti. Pastvou pre 
oči je už jeho dokonale tvarovaný dizajn interiéru s ušľachtilými materiálmi a štýlovo navrhnutá 
prístrojová doska. Exkluzívne dizajnové balíky posúvajú interiér s koženým čalúnením a ozdobnými 
prvkami na ešte vyššiu úroveň. Vďaka ergonomickým a jednoducho otočným komfortným sedadlám 
pre vodiča a spolujazdca sa všetci členovia komunikačnej skupiny potešia štýlovému prostrediu. 
Komfortné ležadlo a pohodlná stropná posteľ ponúkajú miesto na spanie až pre 5 osôb, aby ste 
po dni plnom zážitkom mohli načerpať sily na nový deň – dobrodružstvo sa dá najlepšie vychutnať 
po dobrom oddychu.

Zušľachtený pôžitok z jazdy
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Rozlúčte sa so všedným dňom, privítajte voľný čas. Model Marco Polo ACTIVITY je variabilné a úsporné vozidlo na 
voľný čas vhodné pre rodiny a spontánnych ľudí, ktorí trávia voľný čas aktívnym spôsobom. Vďaka praktickej výsuvnej 
streche a trojmiestnej lavici ako komfortnému ležadlu máte jediným pohybom ruky k dispozícii komfortné miesta 
na spanie až pre 5 osôb. S maximálnou stojnou výškou 2 350 mm, otočnými komfortnými sedadlami vpredu a so 
sklopným stolíkom máte vždy príjemné miesto na piknik. Rovnako variabilný je model Marco Polo ACTIVITY aj  
ohľadom svojich variantov pohonu: k dispozícii je náhon na predné kolesá1, náhon na zadné kolesá alebo náhon na 
všetky kolesá. Aj vo všedný deň profitujete z jeho obratnosti a výšky nižšej ako 2 metre, ktorá sa hodí aj pre  
bežné garáže.

Najprv voľný čas. Potom potešenie.

1  Model Marco Polo ACTIVITY vybavený náhonom na predné kolesá nie je od júna 2018 v určitých krajinách dočasne k dispozícii.  
Ďalšie informácie si, prosím, vyžiadajte od obchodného zástupcu spoločnosti MercedesBenz.
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V modeli Marco Polo ACTIVITY je každý deň jedinečný. Jeho interiér sa vyznačuje variabilnou, funkčnou ponukou 
priestoru s množstvom praktických možností uloženia. Otočné komfortné sedadlá pre vodiča a spolujazdca, 
praktický sklápací stolík, 12voltové zásuvky, ako aj výklopné okno zabezpečujú, aby spontánni dobrodruhovia 
netrpeli nedostatkom pohodlia ani mimo všedných dní. A vďaka mechanickej výsuvnej streche, ako aj vďaka  
pohodlnému komfortnému ležadlu s voliteľným poťahom na spanie si nielen vychutnáte priestor so stojnou výškou 
až 2 350 mm, ale niekoľkými úkonmi premeníte model Marco Polo ACTIVITY na vozidlo na voľný čas s pohodlným 
miestom na spanie až pre 5 osôb.

Miesto na sny. A veľa ďalšieho.
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Žiarivá hviezda na cestovateľskom nebi: 
Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo
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Najväčšie výhody modelu Marco Polo: 
• až 4 komfortné miesta na spanie na dvojmiestnej 

lavici ako komfortnom ležadle s elektropneumatic
kými operadlami, príp. na stropnej posteli

• 4 miesta na sedenie sériovo, na želanie možnosť 
rozšírenia až na 6 miest na sedenie

• kuchynská linka s plynovým varičom, umývačkou 
a integrovaným chladiacim boxom, ako aj sklápací 
stolík

• rozmanité možnosti uloženia v skrinkách, zásuvkách 
a v stropnej úložnej skrinke

• nádrž na pitnú a odpadovú vodu
• elektrická prípojka vonku, ako aj 230voltová zásuvka 

a prípojka USB
• rozsiahle možnosti individuálneho prispôsobenia 

s líniou výbavy AMG Line, balíkom Night a interiéro
vým dizajnovým balíkom

Najväčšie výhody modelu Marco Polo HORIZON:
• až 5 komfortných miest na spanie na trojmiestnej 

lavici ako komfortnom ležadle, príp. na stropnej 
posteli

• 5 miest na sedenie sériovo, na želanie možnosť 
rozšírenia až na 7 miest na sedenie

• dostupné sú rozmanité možnosti usporiadania  
sedadiel, napríklad komfortné zadné sedadlá so  
4 samostatnými sedadlami1

• 2. posuvné dvere na strane vodiča, na želanie
• rozsiahle možnosti individuálneho prispôsobenia 

s líniou výbavy AMG Line, balíkom Night,  
interiérovým dizajnovým balíkom a interiérovým 
prémiovým balíkom

Najväčšie výhody modelu Marco Polo ACTIVITY:
• až 5 komfortných miest na spanie na trojmiestnej 

lavici ako komfortnom ležadle, príp. na stropnej 
posteli

• 5 miest na sedenie sériovo, na želanie možnosť 
rozšírenia až na 7 miest na sedenie

• 2. posuvné dvere na strane vodiča, na želanie
• 5 dieselových motorizácií 
• na výber sú 3 varianty pohonu: náhon na predné 

kolesá2, náhon na zadné kolesá alebo náhon  
na všetky kolesá

• individuálne prispôsobenie vďaka veľkému výberu 
diskov z ľahkej zliatiny, pochrómovaných masiek 
chladiča a interiérovému balíku pochrómovaných 
doplnkov

S vozidlami na voľný čas a obytnými automobilmi Marco Polo sa vodič aj cestujúci dostanú do svojich voľnočasových a dovolenkových destinácií pohodlne a uvoľnene. K výbave  
všetkých vozidiel patria mechanická výsuvná strecha s maximálnou stojnou výškou 2 350 mm a otočné komfortné sedadlá pre vodiča a spolujazdca, ako aj rozsiahla výbava airbagov. 
Keďže výška vozidla pri zatvorenej výsuvnej streche nepresahuje 2 metre, možno vozidlo bez problémov používať aj v bežných garážach, parkovacích domoch, podzemných garážach 
a umývacích zariadeniach.

1  Pri týchto možnostiach usporiadania sedadiel sa vo vozidle nenachádza trojmiestna lavica na sedenie ako komfortné ležadlo v druhom rade zadných sedadiel. 2 Model Marco Polo ACTIVITY vybavený náhonom na predné kolesá nie je od júna 2018 v určitých krajinách dočasne k dispozícii.  
Ďalšie informácie si, prosím, vyžiadajte od obchodného zástupcu spoločnosti MercedesBenz.
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Mercedes me je pre Marco Polo a Marco Polo HORIZON k dispozícii vo vybraných krajinách. Ďalšie informácie získate u svojho obchodného zástupcu MercedesBenz.

Náš svet vo vašich rukách
www.mercedes.me – tu ste stredobodom pozornosti len vy. Objavte svet služieb, ponúk a noviniek, 
ktorý fascinujúcim spôsobom odbremení a obohatí váš život. A pritom sa k vám dostane celkom  
pohodlne – digitálne. Tak sa z nášho sveta stane váš svet.
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Všetky naše služby konektivity a mobility, ako aj mnohé ďalšie atraktívne ponuky – na jednom mieste 
a len pre vás. To je Mercedes me. Prihláste sa bezplatne ešte dnes a pohodlne si spravte zo sveta  
MercedesBenz váš svet: na vašom počítači, laptope alebo na cestách prostredníctvom tabletu, chytrého 
telefónu alebo chytrých hodiniek. Váš život sa neustále mení, a preto naďalej vylepšujeme aj naše  
služby. Ponorte sa: www.mercedes.me/welcome.

Nechcete individuálnu inšpiráciu zažiť len online? Obchody Mercedes me nadchýnajú našich zákazníkov 
po celom svete, napríklad v Pekingu, v Moskve či Hamburgu.

Zosieťovaný život môže byť tak úžasne jednoduchý
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Mercedes me je pre Marco Polo a Marco Polo HORIZON k dispozícii vo vybraných krajinách. Ďalšie informácie získate u svojho obchodného zástupcu MercedesBenz.

Služby Mercedes me connect vás prepoja s vaším vozid
lom – a vaše vozidlo s celým svetom. Rozsiahle a komfortné 
služby konektivity vám pomôžu, pokiaľ ide o vaše vozidlo 
a postarajú sa o zvýšenú bezpečnosť, o vyššiu mieru prepo
jenia a – na čo nesmieme zabudnúť – o ešte fascinujúcejší 
zážitok z jazdy. Dobrý pocit, že ste permanentne spojení aj 
počas jazdy. Oblasť služieb Mercedes me connect zahŕňa 
základné služby, ktoré vám môžu automaticky pomôcť v prí
pade poruchy alebo nehody, a zahŕňa taktiež služby Online 
na diaľku – možnosť vykonávať nastavenia vozidla prostred
níctvom chytrého telefónu – a mnohé ďalšie služby.

Mercedes me inspire vám ponúka zážitky spojené so znač
kou a možnosť inšpiratívneho dialógu. Chceme, aby ste  
sa podieľali na našich nápadoch, a chceme vedieť, čo vás 
dokáže nadchnúť. To preto, aby sme vám vždy mohli  
ponúknuť najlepšie riešenia. Na tento účel slúži napríklad 
komunita, ako aj rastúci počet ponúk a zážitkov, ktoré 
presahujú klasické témy súvisiace s vozidlami – okrem iného 
ide o rôzne podujatia, cestovanie a životný štýl.

Mercedes me move ponúka prístup k inteligentným  
riešeniam mobility. Požičovňa MercedesBenz vám u zmluv
ného partnera MercedesBenz vo vašom okolí ponúka  
vozidlo na každú príležitosť, či už si ho chcete prenajať krát
kodobo alebo dlhodobo. Vďaka spoločnosti Blacklane  
si možno rezervovať sedan so šoférom, spoločnosť Flixbus 
vám umožní cestovať diaľkovými autobusmi výhodne,  
pohodlne a ekologicky.

Mercedes me assist vám vo veľkej miere uľahčí údržbu 
vozidla. Môžete online pohodlne vyhľadať zmluvného part
nera MercedesBenz vo vašom okolí a dohodnúť si termín 
servisu. Vďaka digitálnej servisnej správe máte kedykoľvek 
k dispozícii informácie o vykonaných údržbových prácach. 
Správa je dostupná online už deň po údržbe. Okrem aktuál
nej servisnej správy si môžete prezrieť kompletný záznam  
o servise, ako aj servisné intervaly vášho vozidla a dokumenty 
si môžete vytlačiť.

Mercedes me finance vám ponúka rozmanité cesty 
k vášmu vysnívanému vozidlu. Prostredníctvom služieb  
MercedesBenz Financial Services spolu nájdeme  
opti málne riešenia v oblasti lízingu, financovania a pois
tenia, ktoré budú prispôsobené vašim potrebám. Naše  
lízin gové produkty vám umožňujú nadobudnúť najnovšie 
modely vozidiel a pritom si vychutnávať maximálnu  
flexibilitu. Neplatíte za nadobudnutie vlastníctva, ale len  
za používanie, a tak profitujete z atraktívnych mesač
ných splátok. Naše ponuky financovania vám umožňujú 
vybrať si nové vozidlo značky MercedesBenz presne  
podľa vášho osob ného finančného plánu. Prostredníctvom 
zvolenej výšky akontácie a dĺžky trvania zmluvy pritom  
spolurozhodujete o sume vašich mesačných splátok. Naše 
atraktívne riešenia v oblasti poistenia vám ponúkajú  
spoľahlivú ochranu pre vaše vozidlo. 
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Náš servis: dokonale sa hodí k vášmu Mercedesu
Získavate viac ako len automobil, získavate niečo veľmi cenné: exkluzívne partnerstvo so značkou MercedesBenz.  
Pre vás to znamená bezstarostnosť, bezpečnosť a nezávislosť. Inými slovami: dobrý pocit jazdiť vo vozidle  
značky MercedesBenz.

1  Platia naše všeobecné obchodné podmienky. Doba platnosti sa obnovuje pri každom servise vykonanom u autorizovaného servisného partnera MercedesBenz vždy po najbližší predpísaný servisný úkon – 
maximálne po dobu 30 rokov od prvej registrácie vozidla. Pre modely Marco Polo a Marco Polo HORIZON platia služby a podmienky MercedesBenz Mobilo v aktuálnom platnom znení. Pre model  
Marco Polo ACTIVITY platia služby a podmienky MercedesBenz MobiloVan v aktuálnom platnom znení. 2 Pri použití v zahraničí môžu byť účtované poplatky za roaming. Celoeurópska infolinka poruchovej 
služby pre Marco Polo ACTIVITY: 00800 3 777 7777.

To najlepšie pre váš Mercedes. Nikto nepozná váš  
Mercedes lepšie ako naši skúsení odborníci v dielňach 
MercedesBenz. Rozsiahla servisná ponuka a vysoké  
nároky na kvalitu zaručujú, že vaše vozidlo bude v špičkovom 
stave. Preto dôverujeme osvedčeným originálnym dielom 
MercedesBenz a špeciálnemu náradiu.

To najlepšie pre vás. Buďte bez starostí na cestách od 
prvého kilometra. S bezplatným servisom na 6 rokov alebo 
do 160 000 kilometrov (podľa toho, čo nastane skôr)  
sú náklady na vykonanie predpísanej údržby už zahrnuté  
v cene vozidla. Za náhradné diely a náplne, ktoré sú  
k predpísanej údržbe potrebné, tiež neplatíte. Takto ušetríte  
budúce výdavky už pri kúpe vozidla. Profitujete pritom 
z možnosti dlhodobého plánovania, nepretržitej kontroly 
nákladov vďaka pevným mesačným poplatkom, ako aj 
z transparentnosti nákladov. A ste optimálne zabezpečení 
v prípade dodatočných servisných nákladov. 

To najlepšie pre vašu mobilitu. S riešením mobility  
MercedesBenz Mobilo1 jazdíte bezstarostne po celej  
Európe – aj pri poruchách, nehodách, menších nepríjem
nostiach či vandalizme. S balíkom Mobilo máte totiž 
okrem iného nárok na pomoc priamo na mieste a taktiež 
na náhradné vozidlo, na odtiahnutie alebo na pokrytie  
nákladov na prenocovanie v hoteli. Mobilo je počas prvých 
dvoch rokov po prvej registrácii vozidla súčasťou dodávky 
a dá sa obnovovať s celkovou dobou trvania až 30 rokov pri 
každom servise vykonanom u autorizovaného servisného 
partnera MercedesBenz. Ak potrebujete pomoc, môžete 
sa na nás kedykoľvek obrátiť v celej Európe na telefónnom 
čísle 00800 1 777 77772.
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Čo by bol motoristický šport bez značky Mercedes-Benz?
Prvé vozidlo, ktoré zvíťazilo na automobilových pretekoch, bolo poháňané motorom Daimler.  
Prvý Mercedes bol pretekárske vozidlo. Povestné strieborné šípy – tie sú legendárne. Športová  
angažovanosť značky MercedesBenz má veľkú tradíciu. Motoristický šport doteraz formuje  
túto značku a každé vozidlo s hviezdou. Zažite jedinečnú históriu, akoby sa odohrala iba včera: 
v múzeu MercedesBenz v Stuttgarte. 

m ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ 

Zažite to, čo hýbe svetom už viac ako 130 rokov, a vydajte  
sa na cestu časom do dejín automobilizmu v múzeu  
MercedesBenz. Čaká na vás viac ako 1 500 exponátov na 
ploche 16 500 m2, medzi nimi unikáty ako napríklad  
najstarší zachovaný Mercedes z roku 1902 alebo legendárne 
vozidlá s krídlovými dverami. Vitajte vo svete inovácií:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

Zažite fascináciu Formulou 1 v multimediálnej podobe.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Čím by bola značka Mercedes-Benz  
bez motoristického športu?

MercedesAMG F1 W09 EQ Power+, sezóna 2018.

3. júna 1934 sa na medzinárodných pretekoch konaných na okruhu Nürburgring v pohorí Eifel zrodil 
mýtus: STRIEBORNÝ ŠÍP. Dnes sa prejavuje v lepšej kondícii než kedykoľvek predtým: v roku 2017 
získal závodný tím STRIEBORNÉHO ŠÍPU Mercedes AMG Petronas Motorsport vďaka silnej druhej 
polovici sezóny už štvrtýkrát za sebou Pohár konštruktérov a ocenený bol aj v rámci šampionátu 
jazdcov Formuly 1. Už v treťom preteku pred koncom sezóny 2017 si Lewis Hamilton zabezpečil so 
svojím vozidlom MercedesAMG F1 W08 EQ Power+ svoj štvrtý titul vodiča na okruhu Autódromo 
Hermanos Rodríguez v Mexiku. V sezóne 2018 sa Lewis Hamilton a Valtteri Bottas znova zapoja do 
boja o majstrovský titul pre tím MercedesAMG Petronas Motorsport s vozidlom MercedesAMG 
F1 W09 EQ Power+. Hodnota úspechu ďaleko presahuje závodnú dráhu: každý meter trate stimuluje 
vývoj napríklad ľahkých konštrukčných materiálov a hybridných technológií pre sériovú výrobu.
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Rozsiahla bezpečnostná výbava vozidiel na voľný čas a obytných automobilov Marco Polo ide vo svojom segmente príkladom. Je zameraná na komplexnú koncepciu bezpečnosti  
MercedesBenz, ktorá zahŕňa štyri fázy: od bezpečnej jazdy cez preventívnu ochranu pri nebezpečenstve a ochranu v závislosti od potreby pri nehode až po obmedzenie škôd  
po nehode. Napríklad systém núdzového volania MercedesBenz1 ako súčasť základných služieb Mercedes me connect. Nedávno potvrdilo vysokú úroveň bezpečnosti v interiéri  
združenie TÜV Porýnie pečaťou „Overená ochrana cestujúcich“2.

m SME TU PRE VÁS

Ak by ste na cestách potrebovali pomoc, so službou Servis24h  
MercedesBenz sa môžete bezplatne spojiť na čísle 00800 1 777 7777 
a alternatívne na čísle +49 69 95 30 72 77. Integrovaná telematická  
služba MercedesBenz Contact vás dokáže – ak je spojená s mobilným 
telefónom – dokonca automaticky spojiť s naším oddelením popre
dajných služieb a odoslať mu relevantné údaje o vozidle a jeho polohe.

1  Dodáva sa len pre modely Marco Polo a Marco Polo HORIZON. 2 V rámci scenára nehody definovaného združením TÜV Porýnie sa preukázala ochrana cestujúcich pred nákladom a stabilita zabudovaného nábytku. Štruktúra vozidla pri náraze v rýchlosti 56 km/h absorbovala pri tomto teste vzniknuté 
sily bez podstatných deformácií interiéru. Všetky vstavané kusy nábytku ostali nepoškodené a dvierka nábytku ostali zatvorené. Ďalšie informácie o teste nájdete prostredníctvom priloženého kódu QR v internetovej databáze certifikátov Certipedia združenia TÜV Porýnie.

BEZPEČNÉ JAZDENIE 

Bezpečnostné a asistenčné systémy na bezpečnú jazdu 
podporujú vodiča a pomáhajú predchádzať nebezpečen
stvám. Rozmanitosť a kvalita systémov sú príkladom medzi 
vozidlami na voľný čas a obytnými automobilmi. Súčasťou 
sériovej výbavy je aj asistent jazdy pri bočnom vetre 
a asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST, ktorý 
dokáže upozorniť vodiča, ak rozpozná typické príznaky 
únavy. Na želanie je možné ešte viac zvýšiť bezpečnosť 
a komfort ďalšími systémami. Asistent brzdenia, asistent 
sledovania mŕtveho uhla a asistent udržiavania jazdného 
pruhu napríklad pomáhajú predísť neúmyselnému opus
teniu jazdného pruhu.

V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA 

Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo  
ponúkajú vynikajúcu bezpečnostnú výbavu, ktorá dokáže 
v prípade nebezpečenstva vykonať preventívne ochranné 
opatrenia. Napríklad na želanie dostupný preventívny systém 
na ochranu cestujúcich PRESAFE® pre model Marco Polo 
a Marco Polo HORIZON, prípadne systém PRESAFE® pre 
model Marco Polo ACTIVITY, ktorý dokáže včas rozpoznať 
kritické jazdné situácie a ochrániť cestujúcich. Medzi opat
renia patria reverzibilné napnutie bezpečnostných pásov 
vpredu a zatvorenie prípadných otvorených okien.

POČAS NEHODY

Rozsiahla výbava s airbagmi a ďalšími záchytnými systémami 
vo vozidlách na voľný čas a obytných automobiloch  
Marco Polo dokáže ponúknuť príkladnú ochranu pri nehode. 
K sériovej výbave patria predné airbagy, ako aj okenné  
airbagy a bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy pre 
vodiča a spolujazdca. Úchytky detskej sedačky ISOFIX 
umožňujú pohodlné pripevnenie príslušných detských seda
čiek na lavici, prípadne na samostatných sedadlách vzadu.

PO NEHODE

Okamžité prijatie vhodných záchranných opatrení po nehode 
je prvoradé. Rôzne mechanizmy (podľa druhu a závažnosti 
nehody) vo vozidlách na voľný čas a obytných automobiloch 
Marco Polo dokážu zmierniť následky nehody a umožniť 
rýchlu záchranu. Systém núdzového volania MercedesBenz1 
sa postará o čo najrýchlejšiu pomoc na mieste nehody. Je 
súčasťou základných služieb Mercedes me connect. K ďal
ším opatreniam patria napríklad aktivácia výstražných 
smerových svietidiel a nárazom aktivované núdzové osvet
lenie, ako aj automatické vypnutie motora a odomknutie 
dverí.

Komplexná koncepcia bezpečnosti
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Ilustračný obrázok znázorňuje rôzne aktivované airbagy v stave maximálneho rozvinutia.
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Inteligentné jazdenie MercedesBenz znamená inovatívne jazdné asistenčné a bezpečnostné systémy, 
ktoré odbremeňujú a podporujú vodiča. K najzaujímavejším prvkom patria na želanie dostupný aktívny 
asistent parkovania s 360stupňovou kamerou1 a systém inteligentného osvetlenia s LED.

Inteligentné jazdenie Mercedes-Benz Vizionár

INTELIGENTNÉ JAZDENIE

Aktívny asistent parkovania s 360stupňovou kamerou1 (na želanie) výrazne  
pomáha pri vyhľadávaní parkovacieho miesta, parkovaní a manévrovaní  
a zobrazuje bezprostredné okolie vozidla na multimediálnom displeji.

Aktívny asistent parkovania s cúvacou kamerou (na želanie) uľahčuje vodičovi  
vyhľadávanie parkovacieho miesta, zaparkovanie a vyparkovanie, ako aj  
manévrovanie.

Cúvacia kamera (na želanie) s fotorealistickým zobrazovaním okolia  
bezprostredne za vozidlom napomáha predchádzaniu škôd pri parkovaní 
a manévrovaní.

Systém inteligentného osvetlenia s LED zlepšuje výhľad vodiča, a tým aj  
bezpečnosť jazdy, lebo dokáže osvetlenie vozovky automaticky prispôsobiť 
rôznym jazdným situáciám.

Asistent sledovania dopravných značiek2 zobrazuje identifikované označené 
obmedzenia rýchlosti, ako aj zákazy vjazdov a zákazy predchádzania,  
čím odbremeňuje vodiča.

m ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

www.mercedes-benz-intelligent-drive.com.

1  Aktívny asistent parkovania s 360stupňovou kamerou sa dodáva iba pre model Marco Polo a Marco Polo HORIZON. 2 Asistent sledovania dopravných  
značiek je súčasťou špičkového systému infotainmentu COMAND Online, ktorý sa na želanie dodáva pre model Marco Polo a Marco Polo HORIZON.
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K asistenčným jazdným systémom patrí na želanie dodávaný aktívny asistent udržiavania odstupu  
DISTRONIC1. Udržiava odstup od vozidla idúceho vpredu a odbremeňuje vás pri jazde na diaľnici alebo 
v premávke s častým zastavovaním a rozjazdom. Balík asistenčných jazdných systémov (na želanie)  
je kombináciou adaptívneho asistenta brzdenia2, prípadne ASISTENTA PREVENCIE KOLÍZIÍ3, asistenta 
sledovania mŕtveho uhla, asistenta udržiavania jazdného pruhu a tiež systému PRESAFE®4. Tieto asis
tenčné systémy vás podporujú pri zachovávaní minimálnej vzdialenosti, dokážu spustiť núdzové brzdenie 
a upozorniť vás na vozidlá v mŕtvom uhle a na neželané opustenie jazdného pruhu. 

Bezpečnosť. Užitočná.

UŽITOČNÁ PODPORA

Balík na bezpečné jazdenie v jazdných pruhoch (na želanie) s asistentom  
udržiavania jazdného pruhu a asistentom sledovania mŕtveho uhla pomáha 
vodičovi udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu a tiež pri zmene pruhu na  
viacpruhových cestných komunikáciách.

Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC1 (na želanie) samočinne  
udržiava minimálny odstup od vozidla idúceho vpredu.

Adaptívny asistent brzdenia2 (na želanie pre model Marco Polo a Marco Polo 
HORIZON) kombinuje výstrahu pri zmenšení odstupu a výstrahu pred hroziacou 
kolíziou s asistentom brzdenia BAS PRO.

ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ3 (na želanie pre model Marco Polo ACTIVITY) 
kombinuje výstrahu pri zmenšení odstupu a výstrahu pred hroziacou kolíziou 
s asistentom brzdenia BAS PRO.

Asistent jazdy pri bočnom vetre (sériový) pomáha predísť zmene jazdného 
pruhu pri nárazovom bočnom vetre.

Asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST (sériový) dokáže na základe 
množstva parametrov rozpoznať príznaky únavy a vystríhať vodiča.

PRESAFE® (na želanie pre model Marco Polo a Marco Polo HORIZON), prípadne 
systém PRESAFE® (na želanie pre model Marco Polo ACTIVITY) dokáže včas  
rozpoznať kritické jazdné situácie a iniciovať preventívne ochranné opatrenia.

1  Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC sa dodáva iba pre model Marco Polo a Marco Polo HORIZON. 2 Adaptívny asistent brzdenia je dostupný na želanie  
aj samostatne pre model Marco Polo a Marco Polo HORIZON. 3 ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ je dostupný na želanie aj samostatne pre model Marco Polo ACTIVITY. 

4 Pre model Marco Polo ACTIVITY patrí asistent osvetlenia vozidla k výbave balíka asistenčných jazdných systémov namiesto systému PRESAFE®.
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Nadšenci hľadajúci dobrodružstvo majú v modeloch Marco Polo a Marco Polo HORIZON výbornú oporu aj v oblasti info
tainmentu a komunikácie – na cestách aj v cieli. Na želanie dodávaný špičkový systém infotainmentu COMAND Online 
s internetovým prehliadačom a aplikáciami MercedesBenz, ako aj s vysokokvalitným trojrozmerným znázornením máp 
vás prostredníctvom aktuálnych dopravných informácií v reálnom čase1 bezpečne naviguje do želaného cieľa – podľa 
možností tak, aby ste sa vyhli zápche. Časovo úsporné a inovatívne je aj ovládanie ergonomickým dotykovým poľom 
s ovládačom alebo hlasovými príkazmi systému LINGUATRONIC.

Infotainment. Najlepšie prepojenie. KOMUNIKAČNÉ TALENTY

Systém Audio 20 USB (sériovo) ponúka inovatívne možnosti získavania  
informácií, zábavy a komunikácie vo vozidle, jeho súčasťou je napríklad  
zariadenie na hlasitý hovor cez rozhranie Bluetooth® a prípojka USB.

Systém Audio 20 CD s dotykovým poľom (na želanie) zlepšuje komfort  
obsluhy vďaka inovatívnemu dotykovému poľu a obsahuje mechaniku na CD.

Vďaka navigácii Garmin® MAP PILOT (na želanie) sa zo systému Audio 20 CD 
s dotykovým poľom stane plnohodnotný navigačný systém s aktuálnymi  
dopravnými informáciami1 (prenášanými v reálnom čase) a s trojrozmerným 
zobrazením mapy.

Ozvučovací systém (na želanie) vnesie výlučne do vozidla Marco Polo zvukový 
zážitok extra triedy nielen na cestách, ale aj v cieľových destináciách.

1 K dispozícii len vo vybraných krajinách.

Marco Polo a Marco Polo HORIZON | Infotainment
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Moderné audiosystémy sa na želanie starajú o najlepšie prepojenia v modeli Marco Polo ACTIVITY. Rozhranie Bluetooth® 
vo vozidle umožní telefonovať pomocou funkcie hlasitého hovoru, zobraziť SMS správu alebo prehrávať hudbu. Intuitívnu 
obsluhu špičkového modelu Audio 40 umožňuje dotykový displej s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov). 
Rýchla navigácia s pevným diskom s kvalitným topografickým trojrozmerným zobrazením mapy zohľadňuje aktuálne  
dopravné informácie1 a umožňuje obídenie dopravnej zápchy, čím prispieva ku skráteniu času jazdy. Aj systém Audio 15 
možno doplnením navigačného modulu značky Becker® MAP PILOT na želanie povýšiť na kvalitný, intuitívne ovládateľný 
navigačný systém s dvojrozmerným aj trojrozmerným zobrazením mapy.

Multimédiá. Priame spojenie.

1 Aktuálne informácie o premávke (dopravné informácie v reálnom čase, špecifické pre konkrétnu krajinu). 2 Systém Audio 10 patrí v Nemecku k sériovej výbave modelu Marco Polo ACTIVITY.

KOMUNIKAČNÍ PARTNERI

Systém Audio 10 (na želanie2) ponúka množstvo cenných informačných  
a komunikačných funkcií: režim hlasitého hovoru a kontinuálny prenos  
audia cez rozhranie Bluetooth®, prípojku USB, prípojku auxin, ako aj slot na 
zasunutie pamäťovej karty SD.

Systém Audio 15 (na želanie) ponúka v porovnaní so systémom Audio 10  
navyše displej s technológiou TFT s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou  
14,7 cm (5,8") a rozhranie pre iPod®.

Modul Becker® MAP PILOT (na želanie) rozširuje systém Audio 15 na  
vysokokvalitný navigačný systém s intuitívnym ovládaním.

Systém Audio 40 (na želanie) vás presvedčí intuitívnym ovládaním na  
dotykovom displeji s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov), rovnako ako rýchlou 
navigáciou s pevným diskom a všestrannými možnosťami komunikácie  
a infotainmentu.

Marco Polo ACTIVITY | Multimédiá
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Marco Polo 250 d
Marco Polo HORIZON 250 d
Marco Polo ACTIVITY 250 d

Táto motorizácia ponúka maximálny  
krútiaci moment 440 Nm v rozsahu otáčok 
1 400 až 2 400 1/min. 

Otáčky 1/min

Krútiaci moment v Nm

Výkon v kW

1 5001/min 3 000 4 500

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm

440 Nm

140 kW



35Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo | Motory

Motory. Zdroje potešenia z jazdy.
5 štvorvalcových dieselových motorizácií1 s vysokým krútiacim momentom robí svojimi agilnými jazdnými vlastnosťami 
a nízkou spotrebou z jazdy zážitok. Balík BlueEFFICIENCY2 s funkciou ECO štart – stop a oloveným akumulátorom 
s elektrolytom vsiaknutým v sklenom rúne s kapacitou 12 V 95 Ah je súčasťou sériovej výbavy. Najmä špičková motori
zácia s výkonom 140 kW3 (190 k) a maximálnym krútiacim momentom 440 Nm prináša skvelý pôžitok z jazdy pri  
nízkej spotrebe.

MOTORIZÁCIE PRE MARCO POLO A MARCO POLO HORIZON 

100 kW4 (136 k), 330 Nm, 2 143 cm3, 6stupňová prevodovka s ručným  
radením, na želanie prevodovka 7GTRONIC PLUS

120 kW5 (163 k), 380 Nm, 2 143 cm3, 6stupňová prevodovka s ručným  
radením, na želanie prevodovka 7GTRONIC PLUS

140 kW3 (190 k), 440 Nm, krátkodobo vďaka technológii zvýšenia krútiaceho 
momentu +10 kW (14 k) a +40 Nm, 2 143 cm3, 7GTRONIC PLUS

MOTORIZÁCIE PRE MARCO POLO ACTIVITY

65 kW1, 6 (88 k), 230 Nm, 1 598 cm3, 6stupňová prevodovka s ručným radením

84 kW1, 7 (114 k), 270 Nm, 1 598 cm3, 6stupňová prevodovka s ručným radením

100 kW8 (136 k), 330 Nm, 2 143 cm3, 6stupňová prevodovka s ručným  
radením, na želanie prevodovka 7GTRONIC PLUS

120 kW9 (163 k), 380 Nm, 2 143 cm3, 6stupňová prevodovka s ručným  
radením, na želanie prevodovka 7GTRONIC PLUS

140 kW10 (190 k), 440 Nm, 2 143 cm3, 7GTRONIC PLUS

m ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

Všetky technické údaje o vozidlách na voľný  
čas a obytných automobiloch Marco Polo nájdete  
od strany 66.

1  Varianty motorov s výkonom 65 kW a 84 kW vybavené náhonom na predné kolesá (Marco Polo ACTIVITY 160 d a 180 d) nie sú od júna 2018 v určitých krajinách dočasne k dispozícii. Ďalšie informácie si, prosím, vyžiadajte od obchodného zástupcu MercedesBenz. 2 Nedodáva sa pre varianty motorov  
s výkonom 65 kW a 84 kW (Marco Polo ACTIVITY 160 d a 180 d). 3 Pri modeli Marco Polo 250 d a Marco Polo HORIZON 250 d, ako aj pri modeli Marco Polo 250 d 4MATIC a Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC. 4 Pri modeli Marco Polo 200 d a Marco Polo HORIZON 200 d, ako aj pri modeli  
Marco Polo 200 d 4MATIC a Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC. 5 Pri modeli Marco Polo 220 d a Marco Polo HORIZON 220 d, ako aj pri modeli Marco Polo 220 d 4MATIC a Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC. 6 Pri modeli Marco Polo ACTIVITY 160 d.  7 Pri modeli Marco Polo ACTIVITY 180 d. 

8  Pri modeli Marco Polo ACTIVITY 200 d a Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC. 9 Pri modeli Marco Polo ACTIVITY 220 d a Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 10 Pri modeli Marco Polo ACTIVITY 250 d a Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC. Podrobné informácie o spotrebe nájdete v časti Technické údaje.
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Hnacie ústrojenstvo vozidiel na voľný čas a obytných automobilov Marco Polo môžete dokonale prispôsobiť 
svojim individuálnym potrebám. V ponuke sú náhon na predné kolesá1, náhon na zadné kolesá alebo náhon 
na všetky kolesá, 2 prevodovky a 4 varianty podvozka. Ak je požadovaný komfort podobný komfortu sedanu, 
tou správnou voľbou sú vyvážený komfortný podvozok, náhon na zadné kolesá a mäkko radiaca automatická 
prevodovka 7GTRONIC PLUS2. V tom prípade sú motorizácie s výkonom 651, 3 a 84 kW1, 4 so 6stupňovou 
prevodovkou s ručným radením, náhonom na predné kolesá1 a základným podvozkom plus mimoriadne 
ekonomickou ponukou. A v prípade častých jázd so zhoršenými podmienkami na vozovke odporúčame stály 
pohon všetkých kolies 4MATIC, ktorý poskytuje viac trakcie a jazdnej stability.

Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo zväčšujú radosť z cestovania. Podvozky so  
športovým, prípadne s komfortným nastavením alebo podvozok AGILITY CONTROL tvoria základ agilných 
a komfortných jazdných vlastností. V rámci sériovej výbavy sa rýchlostné stupne radia ručne na 6stup
ňovej prevodovke s ručným radením. Radenie rýchlostných stupňov prevezme za vás na želanie automatická 
prevodovka 7GTRONIC PLUS2 s vynikajúcim komfortom radenia. Navyše možno prepínačom DYNAMIC 
SELECT3 zvoliť športové, komfortné alebo mimoriadne úsporné nastavenie hnacieho ústrojenstva. A ak 
chcete navštíviť vzrušujúce miesta aj pri zhoršených podmienkach na vozovke, systém stáleho pohonu 
všetkých kolies 4MATIC (na želanie) je vynikajúcou voľbou.

Pohon. Profesionálni animátori.

Prevodovka a podvozok. Športový program.

Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo | Pohon, prevodovka a podvozok

VARIANTY PODVOZKA

Základný podvozok plus presviedča dobrými jazdnými vlastnosťami, vysokým 
akustickým komfortom a suverénnou dynamikou jazdy (sériovo pre model 
Marco Polo ACTIVITY).

Komfortný podvozok má príjemné jazdné vlastnosti s nízkou hladinou  
hluku a zároveň s dobrou dynamikou jazdy (sériovo pre modely Marco Polo 
a Marco Polo HORIZON, na želanie pre model Marco Polo ACTIVITY).

Športový podvozok nadchne veľmi dobrou dynamikou jazdy a agilnosťou  
(na želanie pre modely Marco Polo a Marco Polo HORIZON).

Podvozok AGILITY CONTROL so selektívnym systémom tlmenia spája  
agilnosť s veľmi vysokým komfortom jazdy (na želanie pre modely Marco Polo 
a Marco Polo HORIZON).

VARIANTY POHONU

1  Náhon na predné kolesá1 a 6stupňová prevodovka s ručným radením 
pre motorizácie s výkonom 65 kW1, 3 (88 k) a 84 kW1, 4 (114 k)

2  Náhon na zadné kolesá a 6stupňová prevodovka s ručným radením,  
na želanie prevodovka 7GTRONIC PLUS, pre motorizácie s výkonom 
100 kW5 (136 k) a 120 kW6 (163 k), pre motorizácie s výkonom 140 kW7 
(190 k) sa sériovo dodáva prevodovka 7GTRONIC PLUS

3  Náhon na všetky kolesá 4MATIC a prevodovka 7GTRONIC PLUS,  
na želanie pre motorizácie s výkonom 100 kW8 (136 k), 120 kW9 (163 k) 
a 140 kW10 (190 k)

Ilustračné obrázky 1 až 3 schematicky zobrazujú rôzne varianty pohonu.

1  Model Marco Polo ACTIVITY vybavený náhonom na predné kolesá nie je od júna 2018 v určitých krajinách dočasne k dispozícii. Ďalšie informácie si, prosím, vyžiadajte od obchodného zástupcu spoločnosti MercedesBenz. 2 Automatická prevodovka 7GTRONIC PLUS je – s prihliadnutím na motorizáciu  
a prevodovku – dostupná sériovo alebo na želanie. 3 Pri modeli Marco Polo ACTIVITY 160 d. 4 Pri modeli Marco Polo ACTIVITY 180 d. 5 Pri modeli Marco Polo 200 d, Marco Polo HORIZON 200 d a Marco Polo ACTIVITY 200 d. 6 Pri modeli Marco Polo 220 d, Marco Polo HORIZON 220 d  
a Marco Polo ACTIVITY 220 d. 7 Pri modeli Marco Polo 250 d, Marco Polo HORIZON 250 d a Marco Polo ACTIVITY 250 d. 8 Pri modeli Marco Polo 200 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC a Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC. 9 Pri modeli Marco Polo 220 d 4MATIC, Marco Polo  
HORIZON 220 d 4MATIC a Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 10 Pri modeli Marco Polo 250 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC a Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC. Podrobné informácie o spotrebe nájdete v časti Technické údaje.

m ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

Všetky technické údaje o vozidlách na voľný čas a obytných  
automobiloch Marco Polo nájdete od strany 66.
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Model Marco Polo už sériovo spĺňa to, čo očakávate od 
prémiového obytného automobilu s prvotriednou výbavou. 
Postarajú sa o to premyslené, rozsiahle kempingové vyba
venie, moderný, atraktívny dizajn, ako aj hodnotný a ergo
nomický interiér. Okrem toho, samozrejme, aj príkladná 
bezpečnostná výbava typickú pre značku MercedesBenz. 
Jeho kompaktné rozmery a praktická výsuvná strecha 
z neho robia vzácneho spoločníka aj počas bežných dní.

SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA JAZDU SÚ TIEŽ:

Trojramenný multifunkčný volant s cestovným počítačom je príjemný na dotyk 
a vyznačuje sa vysokou ergonómiou

Oceľové disky s priemerom 40,6 cm (16") s ozdobnými puklicami,  
s pneumatikami 205/65 R16

Airbagy, bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy a okenné airbagy  
pre vodiča a spolujazdca

Audio 20 USB

ATTENTION ASSIST

Kokpit a obloženia s ozdobným prvkom so vzhľadom klavírového laku v lesklej 
čiernej farbe

Funkcia ECO štart – stop

Halogénové svetlomety s technikou reflektora

Asistent osvetlenia vozidla automaticky zapína a vypína osvetlenie vozidla 
podľa svetelných podmienok

Poloautomatická klimatizácia TEMPMATIC automaticky reguluje požadovanú 
teplotu pre priestor vodiča a spolujazdca

Komfortný podvozok

Základné služby Mercedes me connect, napr. systém núdzového volania 

Nárazníky a montované diely lakované vo farbe karosérie

Štýlová. Komplexná.  
Hodnotná. Sériová výbava  
modelu Marco Polo.
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Prvky výbavy na obrázkoch môžu byť v niektorých krajinách súčasťou mimoriadnej výbavy.

SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA BÝVANIE SÚ TIEŽ:

Skrinkový modul s kuchynskou časťou a ozdobný prvok so vzhľadom klavírového 
laku v lesklej čiernej farbe: dve zásuvky hore so samozasúvateľným mecha
nizmom, veľká zásuvka dole vpravo so samozasúvateľným mechanizmom, dolná 
zásuvka vľavo s deliacim dnom a posuvnými dvierkami, stôl vstavaný v skrini

Nádrž na pitnú vodu s objemom 38 l, nádrž na odpadovú vodu s objemom 40 l

Kompresorová chladnička s objemom 40 l, klasifikácia*** (do –16 °C)

Elektrické výklopné okno vzadu vpravo v oblasti zadných sedadiel

Vonkajšia prípojka pre 230voltovú zásuvku a uzamykateľné plniace hrdlo  
na pitnú vodu

Podlahová krytina v štýle jachty vytvára hodnotné, príjemné prostredie

Tónované sklá v zadnej časti s čiernym sklom chránia interiér pred zvedavými 
pohľadmi a prehrievaním slnečnými lúčmi

Komfortné sedadlo pre vodiča a spolujazdca okrem veľmi dobrej ergonómie 
presvedčí flexibilnou a praktickou možnosťou otočenia

Systém vodiacich koľajničiek s rýchlouchytením

Posuvné okno vpredu vľavo

Látka Santiago čierna Marco Polo, príp. látka Santiago hodvábna béžová 
Marco Polo (na želanie bez príplatku)

SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA SPANIE SÚ TIEŽ:

Dvojmiestna lavica ako komfortné ležadlo s možnosťou predĺženia postele 
(s plochou na ležanie cca 2,03 m x 1,13 m), s pneumatickým systémom  
čalúnenia a jednou zásuvkou

Mechanická výsuvná strecha so stropnou posteľou pre dve osoby

Rolety vzadu a záves na čelné sklo s funkciou zatemnenia interiéru a ochrany 
pred zvedavými pohľadmi
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Ako prémiové vozidlo na voľný čas má Marco Polo HORIZON 
už v sériovej výbave na palube všetko, čo je potrebné na 
pohodlné cestovanie a rozmanité výlety počas všedného 
dňa. K prednostiam patria príkladné bezpečnostné prvky 
výbavy typické pre značku MercedesBenz, ako aj moderne 
a hodnotne tvarovaný exteriér a interiér.

SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA JAZDU SÚ TIEŽ:

Trojramenný multifunkčný volant s cestovným počítačom je príjemný na dotyk 
a vyznačuje sa vysokou ergonómiou

Oceľové disky s priemerom 40,6 cm (16") s ozdobnými puklicami,  
s pneumatikami 205/65 R16

Airbagy, bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy a okenné airbagy  
pre vodiča a spolujazdca

Audio 20 USB

ATTENTION ASSIST

Kokpit a obloženia s ozdobným prvkom so vzhľadom klavírového laku  
v lesklej čiernej farbe

Funkcia ECO štart – stop

Asistent osvetlenia vozidla automaticky zapína a vypína osvetlenie vozidla 
podľa svetelných podmienok

Poloautomatická klimatizácia TEMPMATIC automaticky reguluje požadovanú 
teplotu pre priestor vodiča a spolujazdca

Komfortný podvozok

Základné služby Mercedes me connect, napr. systém núdzového volania  
MercedesBenz

Odkladacie siete na operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca

Nárazníky a montované diely lakované vo farbe karosérie

Želajte si. Naštartujte.  
Jazdite. Sériová výbava modelu  
Marco Polo HORIZON.
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Prvky výbavy na obrázkoch môžu byť v niektorých krajinách súčasťou mimoriadnej výbavy.

SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA BÝVANIE 

Elektrické výklopné okno vzadu vľavo a vpravo v priestore pre cestujúcich

Otočné komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca

Systém vodiacich koľajničiek s rýchlouchytením

Látka Santiago čierna, resp. látka Santiago krištáľová sivá (na želanie bez 
príplatku)

SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA SPANIE SÚ TIEŽ:

Trojmiestna lavica ako komfortné ležadlo pre 3 osoby s možnosťou predĺženia 
postele a plochou na ležanie cca 1,93 m x 1,35 m

Mechanická výsuvná strecha so stropnou posteľou pre dve osoby

Účinné závesy vzadu a v kokpite, pomocou ktorých možno interiér dôkladne 
zatemniť
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Viac pridanej hodnoty.  
Výber prvkov mimoriadnej  
výbavy pre model Marco Polo.
Na želanie umožnia vozidlu Marco Polo ešte osobitejší 
jazdný, obytný a spací komfort a jeho dizajn je tak ešte  
individuálnejší. Samostatne otvárateľné zadné okno,  
náladové osvetlenie a systém inteligentného osvetlenia 
s LED môže v segmente kompaktných obytných auto
mobilov ponúknuť len Marco Polo.

SÚČASTI MIMORIADNEJ VÝBAVY PRE KOMFORTNÉ CESTOVANIE  
A PEKNÉ BÝVANIE:

1  Elektrická sklenená posuvná výklopná strecha ponúka ďalšiu možnosť  
vetrania a vnáša do interiéru viac svetla.

2  Výsuvná markíza1 nad posuvnými dverami zväčšuje obytný priestor  
a ponúka tieň.

3  Zadné výklopné dvere EASYPACK sa otvárajú a zatvárajú komfortne  
stlačením tlačidla.

4  Samostatne otvárateľné zadné okno na zadných výklopných dverách 
umožňuje rýchle a pohodlné nakladanie.

5  Výsuvnú strechu EASY UP možno otvárať a zatvárať elektricky.

6  Ozvučovací systém, po prvý raz dostupný pre model Marco Polo,  
vyzdvihuje zvukový zážitok vo vozidle na novú úroveň.

7  Náladové osvetlenie na soklovej lište na skrinkách prináša príjemnú  
svetelnú atmosféru v oblasti zadných sedadiel a zvyšuje celkový dojem.

8  Ďalšie náladové osvetlenie vytvára vodičovi a spolujazdcovi svojím  
nepriamym svetlom príjemnú atmosféru v kokpite.

9  Kempingový stôl a stoličky určené do exteriéru, ktoré sa dajú počas  
jazdy úsporne uložiť pod predĺženie postele.

1  Kryt markízy je vyhotovený podľa výberu v striebornej alebo antracitovej farbe.
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10  Aktívny asistent parkovania s 360stupňovou kamerou uľahčuje nielen  
vyhľadávanie parkovacieho miesta, ale aj zaparkovanie do pozdĺžne či 
priečne orientovaných medzier na zaparkovanie, rovnako ako vyparkovanie 
z nich. Cúvacia kamera po zaradení spiatočky umožní výhľad do priestoru 
priamo za vozidlom.

  Línia výbavy AMG Line zvyšuje prvkami typickými pre AMG a ušľachtilými 
detailmi v exteriéri a interiéri športový charakter a individualitu | bez obrázka. 

  Balík Night dodáva čiernymi dizajnovými prvkami exteriéru ešte atraktívnejší 
vzhľad a prepožičiava vozidlu mimoriadne expresívny charakter  
| bez obrázka. 

  Interiérový dizajnový balík na želanie zvyšuje hodnotu interiéru okrem 
iného ušľachtilým koženým čalúnením a atraktívnymi ozdobnými prvkami 
a dodáva mu individuálny športový charakter | bez obrázka. 

  Systém inteligentného osvetlenia s LED variabilne prispôsobuje osvetlenie 
svetelným podmienkam, pomerom na vozovke a počasiu | bez obrázka. 
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VÝBER PRVKOV MIMORIADNEJ VÝBAVY:

1  Interiérový dizajnový balík zvyšuje hodnotu interiéru okrem iného ušľachtilým 
koženým čalúnením a atraktívnymi ozdobnými prvkami a dodáva mu  
individuálny športový charakter.

2  Špičkový systém infortainmentu COMAND Online vrátane aktuálnych  
informácií o premávke, základné služby Mercedes me connect a služby 
Online na diaľku, ako aj asistent sledovania dopravných značiek ponúkajú 
zábavu, navigáciu a podporu pri komunikácii.

3  Náladové osvetlenie, na želanie v kokpite a v oblasti zadných sedadiel 
alebo iba v kokpite, s možnosťou nastavenia v troch farbách a piatich  
odtieňoch jasu vytvára pôsobivú svetelnú atmosféru.

4  Interiérový prémiový balík zvyšuje hodnotu interiéru okrem iného  
exkluzívnym čalúnením v koži napa a atraktívnymi ozdobnými prvkami 
a dodáva mu hodnotnú eleganciu.

5  Systém inteligentného osvetlenia s LED variabilne prispôsobuje osvetlenie 
svetelným podmienkam, pomerom na vozovke a počasiu.

  Línia výbavy AMG Line pridáva prvkami typickými pre AMG a ušľachtilými 
detailmi v exteriéri a interiéri športový charakter a individualitu  
| bez obrázka.

  Balík Night zvyšuje hodnotu exteriéru čiernymi dizajnovými prvkami  
a prepožičiava vozidlu mimoriadne expresívny charakter | bez obrázka.

Výber prvkov mimoriadnej  
výbavy pre model Marco Polo 
HORIZON.
Veľký výber možností individuálneho prispôsobenia dodáva 
modelu Marco Polo HORIZON ešte viac komfortu jazdy 
a obytného komfortu a vytvára ešte jedinečnejší dizajn. Jedi
nečnými prvkami v segmente kompaktných vozidiel na 
voľný čas sú samostatne otvárateľné zadné okno, aktívny 
asistent parkovania s 360stupňovou kamerou a systém 
inteligentného osvetlenia s LED.
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Samostatné sedadlo v 1. rade 
zadných sedadiel vľavo,  
samostatné sedadlo v 1. rade 
zadných sedadiel vpravo,  
samostatné sedadlo v 2. rade 
zadných sedadiel vľavo,  
samostatné sedadlo v 2. rade 
zadných sedadiel vpravo

Trojmiestna lavica ako 
komfortné ležadlo, 
2. rad zadných sedadiel

Sklápací stolík, samostatné 
sedadlo v 1. rade zadných  
sedadiel vľavo, samostatné  
sedadlo v 1. rade zadných  
sedadiel vpravo, samostatné 
sedadlo v 2. rade zadných  
sedadiel vľavo, samostatné  
sedadlo v 2. rade zadných  
sedadiel vpravo

Trojmiestna lavica ako 
komfortné ležadlo, 
2. rad zadných sedadiel, 
samostatné sedadlo 
v 1. rade zadných sedadiel 
vľavo alebo vpravo

Marco Polo HORIZON | Priestor pre cestujúcich

Trojmiestna lavica ako  
komfortné ležadlo, 2. rad  
zadných sedadiel,  
samostatné sedadlo v 1. rade 
zadných sedadiel vľavo,  
samostatné sedadlo v 1. rade 
zadných sedadiel vpravo

Pohodlné cestovanie

1 Pri tejto možnosti usporiadania sedadiel sa vo vozidle nenachádza trojmiestna lavica na sedenie ako komfortné ležadlo.

Na sériovo dodávanej trojmiestnej lavici na sedenie ako komfortnom ležadle v 2. rade sedadiel 
vzadu cestujúci vo vozidle Marco Polo HORIZON do dovolenkových a voľnočasových destinácií 
pohodlne. Niekoľkými úkonmi možno lavicu na sedenie premeniť na komfortné ležadlo až pre 
3 osoby.

Ďalšiu možnosť usporiadania sedadiel ponúkajú napríklad atraktívne komfortné zadné sedadlá 
so 4 samostatnými sedadlami1. Keďže sedadlá možno vďaka systému vodiacich koľajničiek 
posúvať v pozdĺžnom smere príp. ich demontovať, priestor vzadu sa dá využívať ešte flexibilnejšie.
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Kombinácia prvkov typických pre AMG a hodnotných  
detailov zvyšuje športový charakter a individualitu. Exteriér 
dotvárajú disky AMG z ľahkej zliatiny, odtrhová hrana 
AMG, ako aj športový spojler predného a zadného náraz
níka. Športový podvozok a výkonná brzdová sústava  
s nápisom MercedesBenz umožňujú agilnejší spôsob jazdy 
a dynamický prejav vozidla. Športové pedále a ozdobné 
prvky AMG so vzhľadom uhlíkových vlákien ešte viac zvyšujú 
hodnotu interiéru.

Línia výbavy AMG Line
SÚČASTI LÍNIE VÝBAVY AMG LINE V EXTERIÉRI:

Športovo tvarovaný spojler predného a zadného nárazníka

Odtrhová hrana AMG zlepšuje aerodynamiku

Disky AMG z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19"), s dizajnom siedmich 
zdvojených lúčov, čierny lak, leštené, s pneumatikami 245/45 R19

Športový podvozok, alternatívne podvozok AGILITY CONTROL

Brzdová sústava s rozmerom 43,2 cm (17"), brzdové strmene vpredu  
s nápisom MercedesBenz

SÚČASTI LÍNIE VÝBAVY AMG LINE V INTERIÉRI:

Ozdobné prvky AMG so vzhľadom uhlíkových vlákien

Ventilačné dýzy s pochrómovanými priečnymi výstuhami a krúžkami

Obloženie strechy, hodvábna béžová

Športové pedále z kefovanej ušľachtilej ocele s čiernymi gumovými nopkami
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Balík Night zvyšuje hodnotu exteriéru čiernymi dizaj
novými prvkami a prepožičiava vozidlu mimoriadne  
expresívny charakter. Okrem diskov z ľahkej zliatiny 
s priemerom 45,7 cm (18"), s dizajnom desiatich  
zdvojených lúčov, s čiernym lakom a leštených, sa 
prezentujú aj lamely obloženia chladiča a kryty  
vonkajších zrkadiel vo vysokolesklej čiernej farbe. 
Ďalším prvkom výbavy je výsuvná strecha s čier
nym lakom. V kombi nácii s líniou výbavy AMG Line  
sú vyhotovené v čiernej farbe aj ozdobné prvky na  
prednom nárazníku a dodávajú športovému vzhľadu 
ešte viac expresívnosti.

Balík Night

Marco Polo a Marco Polo HORIZON | Balík Night

SÚČASTI BALÍKA NIGHT:

Disky z ľahkej zliatiny s dizajnom desiatich zdvojených lúčov s priemerom 
45,7 cm (18")

Vonkajšie zrkadlá nalakované vo vysokolesklej čiernej farbe v kombinácii 
s obsidiánovou čiernou metalízou nalakované vo farbe karosérie

Obloženie chladiča s integrovanou hviezdou Mercedes a s dvomi lamelami  
vo vysokolesklej čiernej farbe s pochrómovanými vložkami

Výsuvná strecha s čiernym lakom

Predný nárazník AMG s ozdobnými prvkami v čiernej farbe, len v kombinácii 
s líniou výbavy AMG Line

NA ŽELANIE:

výsuvná strecha nalakovaná vo farbe karosérie

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18"), tremolitový sivý lak, leštené

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19"), čierny lak, leštené
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Interiérový dizajnový balík zvyšuje hodnotu interiéru okrem 
iného ušľachtilým koženým čalúnením a atraktívnymi 
ozdobnými prvkami a dodáva mu individuálny športový 
charakter. K prvkom balíka patria komfortné sedadlá 
v koži Lugano, ako aj volant a radiaca páka v koži napa. 
Pri ozdobných prvkoch je na výber viacero variantov 
s atraktívnym vzhľadom. Športové pedále z brúseného  
hliníka zdôrazňujú športový charakter interiérového  
dizajnového balíka.

Individuálne a hodnotné
SÚČASTI INTERIÉROVÉHO DIZAJNOVÉHO BALÍKA PRE  
MODEL MARCO POLO:

Koža Lugano, čierna alebo hodvábna béžová

Kožený volant a kožená radiaca páka, prípadne kožený volant v kombinácii 
s prevodovkou 7GTRONIC PLUS

Športové pedále z brúseného hliníka 

Ozdobné prvky so vzhľadom klavírového laku, čierne lesklé, alebo ozdobné 
prvky so vzhľadom ebenového dreva, tmavoantracitové lesklé 

SÚČASTI INTERIÉROVÉHO DIZAJNOVÉHO BALÍKA PRE MODEL  
MARCO POLO HORIZON:

Koža Lugano čierna

Kožený volant a kožená radiaca páka, prípadne kožený volant v kombinácii 
s prevodovkou 7GTRONIC PLUS

Športové pedále z brúseného hliníka

Ozdobné prvky s vlnovkovým vzhľadom antracitové matné, prípadne ozdobné 
prvky so vzhľadom klavírového laku, čierne lesklé, ozdobné prvky so vzhľadom 
jaseňového dreva tmavohnedé lesklé alebo ozdobné prvky so vzhľadom  
ebenového dreva tmavoantracitové lesklé

Ozdobné prvky so vzhľadom uhlíkových vlákien v kombinácii s líniou výbavy 
AMG Line dodávanou na želanie
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Interiérový prémiový balík zvyšuje hodnotu interiéru okrem iného exkluzívnym koženým čalúnením a atraktívnymi  
ozdobnými prvkami a dodáva mu hodnotnú eleganciu. K prvkom balíka patria komfortné sedadlá v exkluzívnej koži 
napa – na želanie vo farbách čierna, marónová alebo hodvábna béžová. Pri ozdobných prvkoch sú na výber dva varianty 
s atraktívnym vzhľadom. Prístrojová doska vo vzhľadom kože s ozdobným švom, ako aj volant a radiaca páka v koži  
napa či športové pedále z kefovaného hliníka zvýrazňujú hodnotný charakter vozidla.

Marco Polo HORIZON | Interiérový prémiový balík

SÚČASTI INTERIÉROVÉHO PRÉMIOVÉHO BALÍKA PRE MODEL  
MARCO POLO HORIZON:

Náladové osvetlenie vpredu a vzadu

Osvetlená prahová lišta

Prístrojová doska so vzhľadom kože s ozdobným švom

Koža napa, čierna, marónová alebo hodvábna béžová

Kožený volant a kožená radiaca páka, prípadne kožený volant v kombinácii 
s prevodovkou 7GTRONIC PLUS

Športové pedále z brúseného hliníka

Ozdobné prvky so vzhľadom jaseňového dreva, tmavohnedé lesklé, alebo 
ozdobné prvky so vzhľadom ebenového dreva, tmavoantracitové lesklé

Ozdobné prvky so vzhľadom uhlíkových vlákien v kombinácii s líniou výbavy 
AMG Line dodávanou na želanie
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Marco Polo ACTIVITY sériovo prináša to, čo potrebujete na 
rekreačné výlety, spontánne prenocovanie a príjemný pobyt.

Voľný čas. Vpred. 
Sériová výbava modelu  
Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Sériová výbava

SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA JAZDU SÚ TIEŽ:

Oceľové disky s priemerom 40,6 cm (16") s krytmi nábojov kolies,  
s pneumatikami 195/65 R16

Airbagy, bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy a okenné airbagy  
pre vodiča a spolujazdca

Halogénové svetlomety s technikou reflektora

Predvýbava na montáž rádia s dvojpásmovými reproduktormi

Látka Santiago čierna alebo krištáľová sivá (na želanie bez príplatku)

Tepelnoizolačné sklo všetkých okien znižuje prehrievanie interiéru  
v dôsledku slnečného žiarenia

SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA BÝVANIE SÚ TIEŽ:

Otočné komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca

Funkčná a robustná plastová podlaha TPO, koberec, na želanie

Stolík s príslušenstvom so sklápacím stolíkom, 12voltová zásuvka a držiak  
na poháre

Variabilný systém vodiacich koľajničiek pre väčšiu flexibilitu a priestorovú 
úspornosť

Rozmanité odkladacie priestory a možnosti uloženia, napr. v zásuvkách pod 
lavicou na sedenie
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SÚČASŤAMI SÉRIOVEJ VÝBAVY URČENEJ NA SPANIE SÚ TIEŽ:

Trojmiestna lavica ako komfortné ležadlo pre 3 osoby s možnosťou predĺženia 
postele a plochou na ležanie cca 1,93 m x 1,35 m

Mechanická výsuvná strecha so stropnou posteľou pre dve osoby

Účinné závesy vzadu a v kokpite, pomocou ktorých možno interiér dôkladne 
zatemniť

Prvky výbavy na obrázkoch môžu byť v niektorých krajinách súčasťou mimoriadnej výbavy.
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1
2

Marco Polo ACTIVITY | Mimoriadna výbava

Pokrokové doplnky. Výber 
prvkov mimoriadnej výbavy pre 
model Marco Polo ACTIVITY.
Vďaka množstvu prvkov mimoriadnej výbavy, ako je  
napríklad výsuvná markíza (s krytom dostupným v strie
bornej alebo antracitovej farbe) alebo teplovzdušné  
prídavné kúrenie s rádiovým diaľkovým ovládaním, sa vaše 
dovolenkové plány v modeli Marco Polo ACTIVITY hravo  
stanú skutočnosťou.

VÝBER PRVKOV MIMORIADNEJ VÝBAVY:

1  Výsuvná markíza1 nad posuvnými dverami zväčšuje obytný priestor  
a ponúka tieň.

2  Systém inteligentného osvetlenia s LED variabilne prispôsobuje osvetlenie 
svetelným podmienkam, pomerom na vozovke a počasiu.

3  Aktívny asistent parkovania s cúvacou kamerou uľahčuje nielen vyhľadávanie 
parkovacieho miesta, ale aj zaparkovanie do pozdĺžne či priečne oriento
vaných medzier na zaparkovanie, rovnako ako vyparkovanie z nich. Cúvacia 
kamera po zaradení spiatočky umožní výhľad do priestoru priamo za  
vozidlom.

4  Balík zrkadiel obsahuje automaticky stmavené zrkadlo a elektricky sklopné 
vonkajšie zrkadlá.

5  Maska chladiča s pochrómovanými aplikáciami prepožičiava vozidlu výrazný, 
ešte ušľachtilejší vzhľad.

6  Teplovzdušné prídavné kúrenie s programovaním a reguláciou teploty 
umožňuje vyhrievať interiér nezávisle od prevádzky motora.

7  Kožený volant a kožená radiaca páka vytvárajú v interiéri pocit exkluzivity 
a opticky zvyšujú hodnotu kokpitu.

1 Kryt markízy je vyhotovený podľa výberu v striebornej alebo antracitovej farbe.
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Marco Polo ACTIVITY | Mimoriadna výbava

  Systém Audio 40 presvedčí intuitívnym ovládaním na dotykovom displeji 
s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov), atraktívnou integrovanou navigáciou 
a všestrannými možnosťami komunikácie a infotainmentu | bez obrázka.

  Poplašné zariadenie aktivuje po neoprávnenom otvorení vozidla, príp. 
vniknutí do vozidla vizuálne a zvukové poplašné hlásenie | bez obrázka.

  Modul Becker® MAP PILOT povyšuje audiosystém Audio 15 na kvalitný  
navigačný systém s intuitívnym ovládaním | bez obrázka.

  12voltová zásuvka v ložnom priestore umožňuje pripojenie elektrického 
príslušenstva, ako napríklad integrovaného chladiaceho boxu alebo vysávača 
| bez obrázka.

  Držiak na dva poháre ponúka vodičovi a spolujazdcovi ľahko dostupné 
miesto na odkladanie nápojov | bez obrázka.

  Elektrická sklenená posuvná výklopná strecha ponúka ďalšiu možnosť  
vetrania a vnáša do interiéru viac svetla | bez obrázka.
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1 2 3

Prázdniny. Cestovanie. Zábava. Ďalšia sériová výbava a mimoriadna výbava (výber).

Uzamykateľná príručná odkladacia skrinka ● ● ●

Náladové osvetlenie v kokpite (obr. 1) ○ ○ –

Náladové osvetlenie v kokpite a vzadu – ○ –

Náladové osvetlenie skrinkového modulu ○ – –

Línia výbavy AMG Line ○ ○ –

Svietidlá na osvetlenie výstupného priestoru ● ● ●

Vonkajšie zrkadlá vyhrievateľné  
a elektricky nastaviteľné

● ● ●

Podlahová krytina v štýle jachty,  
svetlá (obr. 4)

● – –

Podlahová krytina v štýle jachty, tmavá ○ – –

Brzdové strmene s nápisom  
MercedesBenz1

○ ○ –

Farebné sklá v zadnej časti, tmavé sklá ● ○ ○

Interiérový dizajnový balík ○ ○ –

Prepínač DYNAMIC SELECT2 ○ ○ –

Sedadlo vodiča/sedadlo spolujazdca 
s možnosťou elektrického nastavenia 

– ○ –

Asistent osvetlenia vozidla ● ● ○

Poloautomaticky regulovaná klimatizácia 
TEMPMATIC

● ● ○

Automatická klimatizácia THERMOTRONIC ○ ○ ○

Združený prístroj s farebným displejom ● ● –

Komfortná stropná ovládacia jednotka ● ● ●

Kožený volant a kožená radiaca páka ○ ○ ○

Volant s nastaviteľným sklonom a výškou ● ● ●

Multifunkčný volant s cestovným počítačom ● ● ○

Interiérový prémiový balík – ○ –

Posuvné dvere vľavo – ○ ○

Samostatne otvárateľné zadné okno ○ ○ –

Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca ○ ○ ○

Exteriérový športový balík ○ ○ –

TEMPOMAT ○ ○ ○

Koberec v interiéri vozidla vpredu ● ● ○

Prídavný výmenník tepla vzadu ○ ○ ○

JAZDENIE – BEZPEČNOSŤ A ASISTENČNÉ SYSTÉMY

Aktívny asistent udržiavania  
odstupu DISTRONIC

○ ○ –

Airbagy, bočné airbagy na ochranu  
hrudníka a panvy a okenné airbagy pre  
vodiča a spolujazdca

● ● ●

Aktívny aretačný mechanizmus  
posuvných dverí

● ● ●

Asistent sledovania pozornosti  
ATTENTION ASSIST

● ● ●

Adaptívny asistent brzdenia ○ ○ –

ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ – – ○

Systém inteligentného osvetlenia s LED ○ ○ ○

JAZDENIE – KOMFORT Marco
Polo

Marco Polo 
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo | Ďalšia výbava
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4 5

Aktívny asistent parkovania  
s cúvacou kamerou

○ ○ ○

PRESAFE® ○ ○ –

Systém PRESAFE® – – ○

Dažďový snímač ● ● ○

Asistent udržiavania v jazdnom pruhu ○ ○ ○

Asistent sledovania mŕtveho uhla ○ ○ ○

JAZDENIE – MULTIMÉDIÁ

Dvojpásmové reproduktory vpredu a vzadu ● ● ○

Audio 10 – – ○

Audio 15 – – ○

Audio 20 CD ○ ○ –

Audio 20 USB ● ● –

Audio 40 – – ○

Becker® MAP PILOT – – ○

COMAND Online ○ ○ –

Garmin® MAP PILOT ○ ○ –

Základné služby Mercedes me connect 
so systémom núdzového volania  
MercedesBenz

● ● –

Služby online na diaľku ○ ○ –

Ozvučovací systém ○ – –

BÝVANIE/SPANIE

Výsuvná strecha EASY UP, elektrická ○ – –

Výklopné okno vzadu, elektrické3 ● ● ●

Kempingový stôl a 2 stoličky ○ – –

Otočné komfortné sedadlo vodiča  
a spolujazdca

● ● ●

Systém vodiacich koľajničiek  
s rýchlouchytením

● ● ●

Mriežka proti komárom (obr. 3) ○ – –

Poťah lôžka ○ ○ ○

Nápis MercedesBenz v priestore nástupu, 
osvetlený (obr. 2)

● ○ –

Bočná markíza s krytom v striebornej alebo 
antracitovej farbe

○ ○ ○

12voltová zásuvka v batožinovom/ 

ložnom priestore
● ● ○

12voltové zásuvky pre zadné rady sedadiel 
vpravo a vľavo4

● ● ●

Elektrická prípojka vonku ● – –

Stolík, s možnosťou sklopenia a nastavenia 
(obr. 5)

● ○ ●

Teplovzdušné prídavné kúrenie ○ ○ ○

● Sériová výbava   ○ Mimoriadna výbava   – nie je dostupné

1  K dispozícii iba v kombinácii s exteriérovým športovým balíkom alebo líniou výbavy AMG Line. 
2 Sériovo v kombinácii s automatickou prevodovkou. 3 Pri modeli Marco Polo iba vzadu vpravo. 
4 Pri modeli Marco Polo iba jedna zásuvka vpravo.

Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo | Ďalšia výbava

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY
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RL5

RK8RA9 RK3

RK4 RL9 RL8

RK5

Kolesá

Kolesá
Vozidlá na voľný čas a obytné automobily Marco Polo stoja 
vždy na atraktívnych kolesách. Najmä veľké disky z ľahkej 
zliatiny im dodávajú individuálny vzhľad a zvýrazňujú ich 
športový ráz. Oceľové disky sú vizuálne vylepšené sériovými 
ozdobnými puklicami.

RA9  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18"), s dizajnom piatich zdvo
jených lúčov, tremolitový sivý lak, leštené, s pneumatikami 245/45 R181

RK4  Disky AMG z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19"), s dizajnom sied
mich zdvojených lúčov, čierny lak, leštené, s pneumatikami 245/45 R191

RK8  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17"), s 20lúčovým dizajnom, 
vanádiový strieborný lak, s pneumatikami 225/55 R17

RL5  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 40,6 cm (16"), s 10lúčovým dizajnom, 
vanádiový strieborný lak, s pneumatikami od 195/65 R16 

RK3  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19"), s 16lúčovým dizajnom, 
čierny lak, leštené, s pneumatikami 245/45 R192

RL9  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18"), s dizajnom piatich 
zdvojených lúčov, tremolitový sivý lak, s pneumatikami 245/45 R18

RK5  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19"), s dizajnom piatich 
zdvojených lúčov, tremolitový sivý lak, s pneumatikami 245/45 R19

RL8  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17"), s 5lúčovým dizajnom, 
vanádiový strieborný lak, s pneumatikami 225/55 R17

RL3  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19"), s dizajnom piatich 
zdvojených lúčov, čierny lak, leštené, s pneumatikami 245/45 R191

RK2  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18"), s dizajnom desiatich 
zdvojených lúčov, čierny lak, leštené, s pneumatikami 245/45 R182m ĎALŠIE INFORMÁCIE 

o kolesách a originálnom príslušenstve značky MercedesBenz získate 
na stránke http://configurator.mercedes-benz-accessories.com  
alebo priamo u svojho zmluvného partnera MercedesBenz.

1  Len pre modely Marco Polo a Marco Polo HORIZON.
2 Dostupné aj ako originálne príslušenstvo MercedesBenz. 
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RK2 4 53

1 2RL3

Originálne príslušenstvo
S nápadmi značky MercedesBenz v oblasti príslušenstva 
dokážete výbavu vozidiel na voľný čas a obytných auto
mobilov Marco Polo prispôsobiť svojim želaniam ešte indi
viduálnejšie. Originálne príslušenstvo MercedesBenz  
je optimálne nastavené na vaše vozidlo a spĺňa najvyššie 
požiadavky na kvalitu a bezpečnosť.

4  Zadný nosič bicyklov, na zadných výklopných dverách. Kvalitný nosič 
z hliníka na jednoduchú a bezpečnú montáž na zadné výklopné dvere.  
Až pre 4 bicykle (príp. 2 elektrobicykle) takmer všetkých typov a veľkostí. 
Zadné výklopné dvere je možné otvoriť aj s namontovaným zadným  
nosičom na bicykle a v nenaloženom stave. Maximálne zaťaženie: 70 kg. 
Uzamykateľný.

5  Detská sedačka KIDFIX XP, s upevnením ISOFIT. Vysokokvalitná detská 
sedačka KIDFIX XP je určená pre deti od približne 3,5 do 12 rokov  
(hmotnosť 15 až 36 kg). K sedadlu vozidla sa pripevní pomocou trojbodo
vého bezpečnostného pásu alebo aj systému ISOFIT. V prípade potreby 
možno operadlo sedadla odstrániť a KIDFIX XP použiť ako nadvihujúcu 
podkladaciu podušku.

1  Rohože v priestore na nohy. Rohože z robustného umývateľného plastu 
spĺňajú najvyššie nároky. Kompletne zakryjú priestor na nohy. Zvýšené 
okraje a povrchová úprava zachytávajú nečistoty a vodu. Označené výraz
ným nápisom MercedesBenz.

2  Celoročná rohož CLASSIC. Rohože z robustného umývateľného plastu 
spĺňajú najvyššie nároky. Aktuálny dizajn s prehĺbeninami a zvýšeným 
okrajom. Označená výraznou hviezdou Mercedes. Rovnako dostupné sú  
aj velúrové a protišmykové rohože.

3  Chladiaci box. Chladiaci box z plastu po napojení na 12voltovú prípojku 
chladí aj na dlhých cestách. Pásy umožňujú pohodlné nosenie, ako aj  
bezpečné uchytenie v ložnom priestore. Objem: 16,5 l.

Na obrázkoch môže byť aj originálne príslušenstvo, ktoré nie je dostupné vo všetkých krajinách.

Originálne príslušenstvo
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VY9

VY8

FH8

FH8

VY7

VX7

VY5

VY4

FH9

FH8

FH0

FH7

FH9

VY0

VX9

FB1

FB1

FB1

FH9

FH0

FH7

VY6 VY5

VY4

VX7

FH0

FB1

VU0

FH9

Čalúnenie a ozdobné prvky

Čalúnenie  
a ozdobné prvky

Čalúnenie

VY0
VY4
VY5
VY6
VU0
VX7
VX9
VY7
VY8
VY9

látka Santiago čierna Marco Polo
látka Santiago čierna
látka Santiago krištáľová sivá2

látka Santiago hodvábna béžová Marco Polo2

koža Lugano čierna Marco Polo3

koža Lugano čierna4, 5

koža Lugano hodvábna béžová Marco Polo3

koža napa čierna5

koža napa marónová5

koža napa hodvábna béžová5

Ozdobné prvky

FH0
FH7
FH8

FH9

FB1

vzhľad klavírového laku, čierny lesklý
ozdobné prvky, vlnovkový vzhľad, antracitové matné1, 5

ozdobné prvky, vzhľad jaseňového dreva,  
tmavohnedé lesklé1, 5

ozdobné prvky, vzhľad ebenového dreva,  
tmavoantracitové lesklé1, 3, 5

ozdobné prvky AMG so vzhľadom uhlíkových vlákien1, 6

1  Mimoriadna výbava. 2 Na želanie bez príplatku. 3 Pre model Marco Polo. 
4  Na želanie iba pre model Marco Polo ACTIVITY. 5 Pre model  
Marco Polo HORIZON. 6 K dispozícii iba v kombinácii s líniou výbavy AMG Line.

Marco Polo HORIZON
Interiérový dizajnový 
balík (PX9)1, 3, 5Marco Polo ACTIVITY

Interiériový prémiový 
balík (F3P)1, 5Marco Polo
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91977701 5890

9963

3589

91475610

6580

7368

8526

9134

9744

Laky

Laky

1 Mimoriadna výbava.

Unilaky Metalické laky1

Unilaky

3589
5610
6580
7701
9147

jupiterová červená
námornícka modrá
žulová zelená
kremenná sivá
arktická biela

Metalické laky1

5890
7368
8526
9134
9197
9744
9963

kavansitová modrá
rohovcová sivá
dolomitová hnedá
horská krištáľová biela
obsidiánová čierna
briliantová strieborná
indiová sivá
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Marco Polo – rozmery

Všetky údaje sú v milimetroch. Uvedené rozmery sú priemerné hodnoty. Platia pre vozidlá v základnej výbave a v nezaťaženom stave. 
1  Vnútorná výška. 2 Šírka batožinového priestoru. 3 Hĺbka batožinového priestoru, merané na podlahe vozidla. 4 Maximálna šírka priestoru pre cestujúcich.

Pohľad spredu Pohľad zozadu Pohľad zboku s otvorenou výsuvnou strechou

3 200 895
5 140

1 928

1 
09

0

v do cca 521

2 249
(2 057 pri sklopených zrkadlách)

1 
98

0

v

1 
27

81

2 
83

9

1 
22

0

901
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Strešné lôžko vo výsuvnej strecheLavica v polohe na sedenie Lavica v polohe na ležanie

2 
03

0

1 130

1 2604

72
43

2 
65

3

1 0732

2 
05

0

1 130
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Marco Polo HORIZON – rozmery

Všetky údaje sú v milimetroch. Uvedené rozmery sú priemerné hodnoty. Platia pre vozidlá v základnej výbave a v nezaťaženom stave. 
1  Vnútorná výška. 2 Hĺbka batožinového priestoru, merané na podlahe vozidla. 3 Maximálna šírka priestoru pre cestujúcich.

Pohľad spredu Pohľad zozadu

1 928
2 249

(2 057 pri sklopených zrkadlách)

1 
09

0

v do cca 546

1 
99

5

v

Pohľad zboku s otvorenou výsuvnou strechou

3 200 895
5 140

1 
27

81

2 
85

4

1 
22

0

901
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1 
93

0

1 350

Strešné lôžko vo výsuvnej strecheLavica v polohe na sedenie

2 
05

0

1 130

Lavica v polohe na ležanie

1 5523

74
92

2 
65

3
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Marco Polo ACTIVITY – rozmery

v do cca 521

1 
19

5

v

1 
98

0

(2 060 pri sklopených zrkadlách)

1 928
2 244

Všetky údaje sú v milimetroch. Uvedené rozmery sú priemerné hodnoty. Platia pre vozidlá v základnej výbave a v nezaťaženom stave. 
1  Vnútorná výška. 2 Hĺbka batožinového priestoru, merané na podlahe vozidla. 3 Maximálna šírka priestoru pre cestujúcich.

Pohľad spredu Pohľad zozadu

1 
22

0

3 200
5 140

895

2 
83

9

1 
27

81

Pohľad zboku s otvorenou výsuvnou strechou

901
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Strešné lôžko vo výsuvnej strecheLavica v polohe na sedenie Lavica v polohe na ležanie
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Marco Polo – technické údaje

1  Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 v aktuálnom platnom znení. 2 Ďalšie rozmery pneumatík sú k dispozícii na želanie. 3 Uvedené hodnoty boli 
stanovené podľa predpísanej metódy merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 č. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe 
týchto hodnôt. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy. 4 Sériový 
objem palivovej nádrže pre všetky motory je približne 57 l, na želanie približne 70 l. Objem nádrže na AdBlue®: 11,5 l, na želanie približne 25 l. 5 Údaje podľa smernice 92/21/EHS v aktuálnom platnom 

Dieselové motory

Marco Polo 200 d Marco Polo 220 d Marco Polo 220 d 4MATIC

Počet valcov/usporiadanie 4/R 4/R 4/R

Celkový zdvihový objem v cm3 2 143 2 143 2 143

Menovitý výkon1 v kW (k) pri 1/min 100 (136)/3 800 120 (163)/3 800 120 (163)/3 800

Menovitý krútiaci moment1 v Nm pri 1/min 330/1 200 – 2 400 380/1 400 – 2 400 380/1 400 – 2 400

Sériová prevodovka [na želanie] 6stupňová manuálna prevodovka [7GTRONIC PLUS] 6stupňová manuálna prevodovka [7GTRONIC PLUS] 7GTRONIC PLUS

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h v s [automatická prevodovka] 15,7 [14,6] 13,4 [12,3] – [14,0]

Maximálna rýchlosť cca v km/h [automatická prevodovka] 182 [181] 193 [194] – [189]

Sériové pneumatiky2 205/65 R16, 245/45 R19 205/65 R16, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

Spotreba paliva3, 4 v l/100 km
v meste [automatická prevodovka]

mimo mesta [automatická prevodovka]

kombinovaná [automatická prevodovka]

s balíkom BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,6 [6,5]

6,9 [7,0]

s balíkom BlueEFFICIENCY
7,6 [7,8]

6,5 [6,5]

6,9 [7,0]

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [8,9 – 8,6]

– [7,3 – 6,9]

– [7,9 – 7,5]

Emisie3 CO2 v g/km kombinované [automatická prevodovka] 183 [184] 182 [184] – [209 – 199]

Trieda efektívnosti [automatická prevodovka] B [A] A [A] – [B]

Emisná trieda Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

Objem batožinového priestoru v l 670 670 670

Priemer otáčania v m 11,8 11,8 13,1

Prevádzková hmotnosť5 v kg [automatická prevodovka] 2 410 [2 437] 2 410 [2 437] – [2 502]

Zaťaženie v kg6 [automatická prevodovka] 690 – 790 [663 – 763] 690 – 790 [663 – 763] – [598 – 698]

Najväčšia prípustná celková hmotnosť v kg 3 100, 3 200 3 100, 3 200 3 100, 3 200

Hmotnosť prívesu8 v kg brzdeného/nebrzdeného 2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy8 v kg 5 100, 5 200/5 600, 5 700 5 100, 5 200/5 600, 5 700 5 100, 5 200/5 600, 5 700

Maximálne zaťaženie strechy v kg 50 50 50

To najlepšie pre motor: originálne 
motorové oleje Mercedes-Benz



67

Marco Polo 250 d Marco Polo 250 d 4MATIC

4/R 4/R

2 143 2 143

140 (190) [+10 (+14)7]/3 800 140 (190) [+10 (+14)7]/3 800

440 [+407]/1 400 – 2 400 440 [+407]/1 400 – 2 400

7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS

– [10,9] – [11,9]

– [205] – [199]

225/55 R17, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

– [184] – [209]

– [A] – [B]

Euro 6c M1 Euro 6c M1

670 670

11,8 13,1

– [2 437] – [2 502]

– [663 – 763] – [598 – 698]

3 100, 3 200 3 100, 3 200

2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750

5 100, 5 200/5 600, 5 700 5 100, 5 200/5 600, 5 700

50 50

znení v čase tlače (s vodičom 68 kg, batožinou 7 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a s palivovou nádržou naplnenou na 90 %). 6 Výbava, resp. línie výbavy môžu pri zvýšení/znížení prevádzkovej hmotnosti ovplyvniť zaťaženie vozidla. Ďalšie informácie získate od obchodného zástupcu MercedesBenz. 
7  Krátkodobé zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu s využitím technológie zvýšenia krútiaceho momentu sa prostredníctvom systému DYNAMIC SELECT aktivuje v režimoch „K“, „S“ a „M“. 8 Dostupné s hmotnosťou prívesu 2 500 kg a celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy 5 600 kg alebo na želanie 
5 700 kg a len v kombinácii s automatickou prevodovkou. Mimoriadna výbava a originálne príslušenstvo (napr. pozdĺžny držiak na strešný nosič, nosiče bicyklov atď.) môžu zmeniť relevantné vlastnosti vozidla, ako napríklad hmotnosť, valivý odpor a odpor vzduchu, čo môže mať popri dopravných  
a poveternostných podmienkach taktiež vplyv na hodnoty spotreby a jazdné vlastnosti. Ďalšie technické údaje nájdete na adrese www.mercedes-benz.sk.

Marco Polo | Technické údaje
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Marco Polo HORIZON – technické údaje

Dieselové motory

Marco Polo HORIZON 200 d Marco Polo HORIZON 220 d Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC

Počet valcov/usporiadanie 4/R 4/R 4/R

Celkový zdvihový objem v cm3 2 143 2 143 2 143

Menovitý výkon1 v kW (k) pri 1/min 100 (136)/3 800 120 (163)/3 800 120 (163)/3 800

Menovitý krútiaci moment1 v Nm pri 1/min 330/1 200 – 2 400 380/1 400 – 2 400 380/1 400 – 2 400

Sériová prevodovka [na želanie] 6stupňová manuálna prevodovka [7GTRONIC PLUS] 6stupňová manuálna prevodovka [7GTRONIC PLUS] 7GTRONIC PLUS

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h v s [automatická prevodovka] 13,9 [13,9] 11,8 – 11,9 [11,8] – [12,8 – 12,9]

Maximálna rýchlosť cca v km/h [automatická prevodovka] 183 [182] 193 [194] – [187]

Sériové pneumatiky2 205/65 R16, 245/45 R19 205/65 R16, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

Spotreba paliva3, 4 v l/100 km
v meste [automatická prevodovka]

mimo mesta [automatická prevodovka]

kombinovaná [automatická prevodovka]

s balíkom BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,6 [6,5]

6,9 [7,0]

s balíkom BlueEFFICIENCY
7,6 [7,8]

6,5 [6,5]

6,9 [7,0]

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [8,9]

– [7,3]

– [7,9]

Emisie3 CO2 v g/km kombinované [automatická prevodovka] 183 [184] 182 [184] – [209]

Trieda efektívnosti [automatická prevodovka] B [B] B [B] – [C]

Emisná trieda Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

Objem batožinového priestoru v l 830 830 830

Priemer otáčania v m 11,8 11,8 13,1

Prevádzková hmotnosť5 v kg [automatická prevodovka] 2 295 [2 335] 2 295 [2 335] – [2 400]

Zaťaženie v kg6 [automatická prevodovka] 805 – 905 [765 – 865] 805 – 905 [765 – 865] – [700 – 800]

Najväčšia prípustná celková hmotnosť v kg 3 100, 3 200 3 100, 3 200 3 100, 3 200

Hmotnosť prívesu8 v kg brzdeného/nebrzdeného 2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy8 v kg 5 100, 5 200/5 600, 5 700 5 100, 5 200/5 600, 5 700 5 100, 5 200/5 600, 5 700

Maximálne zaťaženie strechy v kg 50 50 50

1  Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 v aktuálnom platnom znení. 2 Ďalšie rozmery pneumatík sú k dispozícii na želanie. 3 Uvedené hodnoty boli 
stanovené podľa predpísanej metódy merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 č. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe 
týchto hodnôt. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy. 4 Sériový 
objem palivovej nádrže pre všetky motory je približne 57 l, na želanie približne 70 l. Objem nádrže na AdBlue®: 11,5 l, na želanie približne 25 l. 5 Údaje podľa smernice 92/21/EHS v aktuálnom platnom 

To najlepšie pre motor: originálne 
motorové oleje Mercedes-Benz
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Marco Polo HORIZON 250 d Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC

4/R 4/R

2 143 2 143

140 (190) [+10 (+14)7]/3 800 140 (190) [+10 (+14)7]/3 800

440 [+407]/1 400 – 2 400 440 [+407]/1 400 – 2 400

7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS

– [9,7] – [10,4]

– [205] – [199]

225/55 R17, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

[184] [209]

– [B] – [C]

Euro 6c M1 Euro 6c M1

830 830

11,8 13,1

– [2 335] – [2 400]

– [765 – 865] – [700 – 800]

3 100, 3 200 3 100, 3 200

2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750

5 100, 5 200/5 600, 5 700 5 100, 5 200/5 600, 5 700

50 50

znení v čase tlače (s vodičom 68 kg, batožinou 7 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a s palivovou nádržou naplnenou na 90 %). 6 Výbava, resp. línie výbavy môžu pri zvýšení/znížení prevádzkovej hmotnosti ovplyvniť zaťaženie vozidla. Ďalšie informácie získate od obchodného zástupcu MercedesBenz. 
7  Krátkodobé zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu s využitím technológie zvýšenia krútiaceho momentu sa prostredníctvom systému DYNAMIC SELECT aktivuje v režimoch „K“, „S“ a „M“. 8 Dostupné s hmotnosťou prívesu 2 500 kg a celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy 5 600 kg alebo na želanie 
5 700 kg a len v kombinácii s automatickou prevodovkou. Mimoriadna výbava a originálne príslušenstvo (napr. pozdĺžny držiak na strešný nosič, nosiče bicyklov atď.) môžu zmeniť relevantné vlastnosti vozidla, ako napríklad hmotnosť, valivý odpor a odpor vzduchu, čo môže mať popri dopravných  
a poveternostných podmienkach taktiež vplyv na hodnoty spotreby a jazdné vlastnosti. Ďalšie technické údaje nájdete na adrese www.mercedes-benz.sk.
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Marco Polo ACTIVITY – technické údaje

1  Varianty motorov s výkonom 65 kW a 84 kW vybavené náhonom na predné kolesá (Marco Polo ACTIVITY 160 d a 180 d) nie sú od júna 2018 v určitých krajinách dočasne k dispozícii. Ďalšie informácie si, 
prosím, vyžiadajte od obchodného zástupcu MercedesBenz. 2 Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 v aktuálnom platnom znení. 3 Ďalšie rozmery 
pneumatík sú k dispozícii na želanie. 4 Uvedené hodnoty boli stanovené podľa predpísanej metódy merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 č. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 
2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel. Hodnoty 

Dieselové motory

Marco Polo ACTIVITY 160 d1 Marco Polo ACTIVITY 180 d1 Marco Polo ACTIVITY 200 d

Počet valcov/usporiadanie 4/R 4/R 4/R

Celkový zdvihový objem v cm3 1 598 1 598 2 143

Menovitý výkon2 v kW (k) pri 1/min 65 (88)/3 800 84 (114)/3 800 100 (136)/3 800

Menovitý krútiaci moment2 v Nm pri 1/min 230/1 500 – 2 000 270/1 500 – 2 500 330/1 200 – 2 400

Sériová prevodovka [na želanie] 6stupňová prevodovka s ručným radením 6stupňová prevodovka s ručným radením 6stupňová manuálna prevodovka [7GTRONIC PLUS]

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h v s [automatická prevodovka] 21,6 [–] 16,4 [–] 14,4 [13,3]

Maximálna rýchlosť cca v km/h [automatická prevodovka] 156 [–] 169 [–] 183 [181]

Sériové pneumatiky3 195/65 R16 195/65 R16 195/65 R16

Spotreba paliva4, 5 v l/100 km
v meste [automatická prevodovka]

mimo mesta [automatická prevodovka] 
kombinovaná [automatická prevodovka]

bez balíka BlueEFFICIENCY 
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

bez balíka BlueEFFICIENCY 
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

s balíkom BlueEFFICIENCY 
7,3 [7,8]

6,5 [6,5]

6,8 [7,0]

Emisie CO2
4 v g/km kombinované [automatická prevodovka] 164 [–] 164 [–] 179 [184]

Trieda efektívnosti [automatická prevodovka] B [–] B [–] B [B]

Emisná trieda Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

Objem batožinového priestoru v l 830 830 830

Priemer otáčania v m 12,9 12,9 11,8

Prevádzková hmotnosť6 v kg [automatická prevodovka] 2 070 [–] 2 070 [–] 2 170 [2 197]

Zaťaženie v kg7 [automatická prevodovka] 730 – 1 030 [–] 730 – 1 030 [–] 930 [903]

Najväčšia prípustná celková hmotnosť v kg 2 800, 3 100 2 800, 3 100 3 100

Hmotnosť prívesu8 v kg brzdeného/nebrzdeného 1 000, 1 200/750 1 800, 2 000/750 2 000, 2 500/750

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy8 v kg 4 000, 4 100 4 800 5 100/5 600

Maximálne zaťaženie strechy v kg 50 50 50

To najlepšie pre motor: originálne 
motorové oleje Mercedes-Benz
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Marco Polo ACTIVITY 220 d Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 250 d Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC

4/R 4/R 4/R 4/R

2 143 2 143 2 143 2 143

120 (163)/3 800 120 (163)/3 800 140 (190)/3 800 140 (190)/3 800

380/1 400 – 2 400 380/1 400 – 2 400 440/1 400 – 2 400 440/1 400 – 2 400

6stupňová manuálna prevodovka [7GTRONIC PLUS] 7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS

12,2 [11,2] – [12,9] – [9,9] – [11,0]

194 [195] – [189] – [205] – [199]

205/65 R16 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17

s balíkom BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,4 [6,5]

6,8 [7,0]

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [8,9]

– [7,3]

– [7,9]

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

s balíkom BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

179 [184] – [209] – [184] – [209]

B [B] – [C] – [B] – [C]

Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

830 830 830 830

11,8 13,1 11,8 13,1

2 170 [2 197] – [2 262] – [2 197] – [2 262]

930 [903] – [838] – [903] – [838]

3 100 3 100 3 100 3 100

2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750

5 100/5 600 5 100/5 600 5 100/5 600 5 100/5 600

50 50 50 50

sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy. 5 Sériový objem palivovej nádrže pre všetky motory je približne 57 l, na želanie približne 70 l. Objem nádrže na AdBlue®: 11,5 l, na želanie približne 25 l. 6 Údaje podľa smernice 92/21/EHS v aktuálnom platnom znení v čase tlače (s vodičom 68 kg, 
batožinou 7 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a s palivovou nádržou naplnenou na 90 %). 7 Výbava, resp. línie výbavy môžu pri zvýšení/znížení prevádzkovej hmotnosti ovplyvniť zaťaženie vozidla. Ďalšie informácie si, prosím, vyžiadajte od obchodného zástupcu MercedesBenz. 8 Dostupné 
s hmotnosťou prívesu 2 500 kg a celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy 5 600 kg a len v kombinácii s automatickou prevodovkou. Mimoriadna výbava a originálne príslušenstvo (napr. pozdĺžny držiak na strešný nosič, nosiče bicyklov atď.) môžu zmeniť relevantné vlastnosti vozidla, ako napríklad hmotnosť, 
valivý odpor a odpor vzduchu, čo môže mať popri dopravných a poveternostných podmienkach taktiež vplyv na hodnoty spotreby a jazdné vlastnosti. Ďalšie technické údaje nájdete na adrese www.mercedes-benz.sk.



K údajom v tejto brožúre: po redakčnej uzávierke tejto tlačoviny 30. januára 2018, mohli na výrobku nastať zmeny. 
Počas dodacej lehoty si výrobca vyhradzuje právo na konštrukčné alebo tvarové zmeny, odchýlky farebného odtieňa, ako 
aj zmeny rozsahu dodávky za predpokladu, že sú takéto zmeny alebo odchýlky pri prihliadnutí na záujmy obchodníka 
únosné aj pre kupujúceho. Ak obchodník alebo výrobca používa na označenie objednávky alebo objednaného predmetu 
kúpy znaky alebo čísla, z tejto skutočnosti ako takej nemožno vyvodzovať nijaké práva. Zobrazenia a opisy môžu obsa
hovať aj príslušenstvo a mimoriadnu výbavu, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Odchýlky farebného tónu 
sú podmienené technikou tlače. Táto tlačovina môže obsahovať aj typy a sprievodné služby, ktoré nie sú k dispozícii  
vo všetkých krajinách.

Poznámky o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch majú platnosť len na území Nemeckej  
spolkovej republiky a v čase redakčnej uzávierky tejto brožúry. O platných predpisoch iných krajín a ich dôsledkoch, 
ako aj o záväznom stave aktuálnych informácií sa preto informujte u predajcu transportérov značky MercedesBenz. 
www.mercedes-benz.sk

Ukladanie technických údajov vo vozidle: elektronické komponenty vozidla (napr. riadiaci prístroj airbagov, riadiaci 
prístroj motora atď.) obsahujú dátovú pamäť pre technické údaje o vozidle, ako sú napríklad hlásenia pri poruchách 
funkčnosti, rýchlosť vozidla, brzdná sila alebo spôsob fungovania bezpečnostných a asistenčných jazdných systémov 
pri nehode (audioúdaje a videoúdaje sa neukladajú). Údaje sa ukladajú priebežne a v konkrétnom časovom bode ako 

záznam istého momentu, napríklad v prípade hlásenia o poruche, vo veľmi krátkom časovom rozsahu (maximálne  
niekoľko sekúnd), napríklad pri nehode, alebo v súhrnnej podobe, napríklad na vyhodnotenie namáhania konštrukčného 
dielu. Uložené údaje možno vyvolať cez rozhrania vo vozidle a vyškolení technici ich môžu spracovať a použiť na  
diagnostiku a odstránenie prípadných porúch funkcií, výrobca ich zase môže spracovať a použiť na analýzu a vylepšenie 
funkcií vozidla. Na želanie zákazníka môžu údaje slúžiť aj ako základ pre ďalšie voliteľné služby. Údaje z vozidla sa  
výrobcovi, príp. tretej strane poskytujú v zásade len na základe zákonného povolenia (napr. núdzové volanie vo vozidle 
eCall) alebo na základe zmluvnej dohody so zákazníkom, pričom sa zohľadňuje právo na ochranu osobných údajov. 
Ďalšie informácie o uložených údajoch vo vozidle nájdete v návode na obsluhu vozidla. Tento návod je k dispozícii 
v tlačenej podobe vo vozidle alebo online na internetovej stránke MercedesBenz.

Odovzdávanie starých vozidiel. Odovzdaním vášho vozidla Marco Polo, Marco Polo HORIZON alebo Marco Polo  
ACTIVITY na jednom zo zberných miest zabezpečíte, aby vozidlo mohlo byť spracované v súlade s príslušnými zákonnými 
požiadavkami – ale dovtedy uplynie ešte veľa času. Aby ste mohli odovzdať vozidlo čo najjednoduchšie, je na území 
Slovenska vytvorená celoplošná sieť zberných miest autorizovaných spracovateľov vozidiel. Vozidlo môžete odovzdať 
v jednej z týchto prevádzok. Tak môžete významne prispieť k uzavretiu recyklačného cyklu a k šetreniu zdrojov. Ďalšie 
informácie o recyklácii starých vozidiel, ich zhodnocovaní aj o podmienkach ich odovzdávania sú k dispozícii na národnej 
internetovej stránke MercedesBenz. 
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