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Nová Trieda X.  
Spája svety.

Suverénne a s plnou silou vzdoruje prírodným živlom. Jej výrazný dizajn priťahuje pozornosť. Vďaka jej 
robustnosti a sile budete cestovať suverénne aj v náročnejšom teréne. Jej štýl vzbudzuje senzáciu, 
a preto budete aj v džungli veľkomesta pútať pozornosť. Je presvedčivá či už ako funkčný a spoľahlivý 
partner pre všedný pracovný deň, alebo ako spoločník na spontánnych dobrodružných cestách vo 
voľnom čase. Môžete sa tešiť na vozidlo, ktoré úplne novým spôsobom spája svety životných aktivít: 
Vitajte v Triede X – vo vozidle značky MercedesBenz medzi pikapmi!
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12 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Beringová biela metalíza 
Línia výbavy POWER, dizajnový rám z leštenej ušľachtilej 
ocele, bočná lišta z leštenej ušľachtilej ocele, disky z ľahkej 
zliatiny s priemerom 48,3 cm (19 palcov) s dizajnom  
šiestich zdvojených lúčov

14 | Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC
Diamantová strieborná metalíza 
Línia výbavy POWER, balík Style, športový rám2 vo farbe 
diamantová strieborná metalíza, bočná lišta z leštenej 
ušľachtilej ocele, disky z ľahkej zliatiny s priemerom 
48,3 cm (19 palcov) s mnoholúčovým dizajnom

16 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Žulová zelená
Línia výbavy PROGRESSIVE, balík Style, dizajnový rám 
z leštenej ušľachtilej ocele, disky z ľahkej zliatiny  
s priemerom 48,3 cm (19 palcov) s dizajnom šiestich 
zdvojených lúčov

Robustnosť vo svojej najfascinujúcejšej podobe

4 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Kabarová čierna metalíza
Línia výbavy PROGRESSIVE, dizajnový rám z leštenej 
ušľachtilej ocele, disky z ľahkej zliatiny s priemerom 
45,7 cm (18 palcov) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov

6 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Skalnatá sivá metalíza
Línia výbavy PROGRESSIVE, dizajnový rám z ocele v čiernej 
farbe, bočná lišta z ocele v čiernej farbe, disky z ľahkej 
zliatiny s priemerom 45,7 cm (18 palcov) s dizajnom šiestich 
zdvojených lúčov

8 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Kavansitová modrá metalíza 
Línia výbavy POWER, balík Style, dizajnový rám z leštenej 
ušľachtilej ocele, pevný kryt, disky z ľahkej zliatiny 
s priemerom 48,3 cm (19 palcov) s dizajnom šiestich 
zdvojených lúčov

10 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Línia výbavy PROGRESSIVE, balík komfortnej výbavy,  
imitácia kože ARTICO/mikrovlákno DINAMICA,  
systém Audio 20 USB

1  Zapínateľný náhon na všetky kolesá. 2 K dispozícii predbežne od 4. štvrťroka 2018. 
Podrobné informácie o spotrebe nájdete v časti Technické údaje. Zobrazenia môžu obsahovať aj príslušenstvo  
a výbavu/mimoriadnu výbavu, ktoré sa na rozdiel od sériovej výbavy dajú objednať dodatočne.

18 | Mercedes me
26 | Línia výbavy PURE
28 | Línia výbavy PROGRESSIVE
30 | Línia výbavy POWER
32 | Balík Style
34 | Balíky výbavy
36 | Originálne príslušenstvo
40 |  Bezpečnosť/ 

asistenčné systémy
42 | Multimédiá
44 | Motory
46 | Technika
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50 | Čalúnenie a ozdobné prvky
52 | Rozmerové výkresy
54 | Technické údaje
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Vzdoruje prírodným silám
Keď aj necesty môžu žasnúť: Trieda X by vás očarila. Vďaka náhonu na všetky kolesá, rôznym režimom náhonu  
na všetky kolesá, terénnej redukcii, ako aj uzávierke diferenciálu na zadnej náprave (na želanie) budete suverénne  
napredovať aj v náročnejšom teréne. Veľkorysá svetlá výška 202 mm – na želanie až 222 mm – umožňuje  
prejazd  vozidla cez veľké nerovnosti v teréne. Ak sa vo vás ozve túžba po dobrodružstve, Trieda X s vami na 
 vhodnom podklade zdolá stúpanie do cca 100 % a zachová si jazdnú stabilitu pri jazde s priečnym náklonom  
až cca 49,8°. Výlety v teréne vám preto prinesú ešte väčšie potešenie z jazdy. 
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Trieda X je mimoriadne robustná: unesie náklad s hmotnosťou viac ako 1 000 kg a utiahne  
príves s hmotnosťou až 3 500 kg. Na to potrebuje stabilnú a pevnú základnú kostru. Preto sme  
náš pikap postavili na pevnom rebrinovom ráme z vysokokvalitnej ocele. Môžete ho zaťažiť  
poriadnym nákladom: nástroje, stroje, materiál alebo športové a voľnočasové vybavenie. Robustný  
základ vám pomôže suverénne prejsť aj prostredím mimo spevnených cestných komunikácií.  
Technická ochrana spodku1 z ušľachtilej ocele počas jazdy v teréne na želanie chráni motor,  
prevodovku a výfukovú sústavu pri prejazde cez prekážky.

Kto chce uniesť viac ako tonu,  
potrebuje silnú chrbticu

1  Technická ochrana spodku je k dispozícii iba pre vybrané modely. Pre získanie ďalších informácií sa, prosím, skontaktujte so zmluvným partnerom MercedesBenz.
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Bezpečná – nielen v otázke štýlu
Vďaka svojej robustnej konštrukcii má Trieda X k dispozícii solídny základ pre príkladnú bezpečnosť. 
A ďalšie vylepšenie prinášajú početné bezpečnostné prvky: rôzne systémy na reguláciu dynamiky jazdy 
a brzdové systémy – napríklad systém ESP® s funkciou stabilizácie prívesu – môžu byť nápomocné  
pri rozpoznávaní kritických jazdných situácií a ich prípadnom zmierňovaní. Asistenčné jazdné systémy 
môžu navyše vodiča podporiť pri únavných alebo kritických jazdných situáciách, napríklad asistent 
udržiavania jazdného pruhu alebo aktívny asistent brzdenia. Pre každý prípad je v rámci sériovej výbavy 
ešte k dispozícii sedem airbagov a Systém núdzového volania MercedesBenz.
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Zimné pneumatiky a celoročné pneumatiky pre disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19") s dizajnom šiestich zdvojených lúčov, ako aj pre disky z ľahkej zliatiny  
s priemerom 48,3 cm (19") s mnoholúčovým dizajnom nie sú k dispozícii z výrobného závodu ani ako originálne diely značky MercedesBenz.
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Tvrdá škrupina. Komfortné jadro.
Aj na necestách vás Trieda X rozmaznáva komfortnom typickým pre značku MercedesBenz. Systém oprávnenia 
na prístup a na jazdu KEYLESSGO, rovnako ako systém pomoci pri rozjazde na stúpaní sa postarajú o uvoľnené 
nastupovanie a štartovanie. Klimatizácia alebo na želanie automatická klimatizácia THERMOTRONIC prevezme 
počas jazdy úlohu temperovania interiéru podľa vlastného želania. Moderné rádiá a navigačné systémy COMAND 
Online, Audio 20 USB alebo Audio 20 CD spolu so službami konektivity Mercedes me connect prinesú do vozidla 
informácie a zábavu. S komfortným podvozkom a na sedadlách s možnosťou individuálneho prispôsobenia môžu 
vodič aj spolujazdec pohodlne prekonať aj dlhšie trasy. Na želanie sú k dispozícii sedadlá s elektrickým nasta
vovaním alebo vybavené bedrovou opierkou a vyhrievaním sedadla. Po príchode do cieľa uľahčí parkovanie aj 
manévrovanie s vozidlom parkovací balík s 360stupňovou kamerou. Intuitívna koncepcia ovládania a zobrazovania 
prináša možnosť jednoduchého ovládania všetkých uvedených komfortných funkcií.



11



12

Výrazná v charaktere,  
sebaistá v štýle

Trieda X ukazuje svoj charakter: typické prelisy na kapote motora, vizuálna ochrana spodku vpredu  
a vytiahnuté blatníky očaria už na prvý pohľad. Po otvorení dverí vás privíta štýlový interiér s horizontálne 
členeným kokpitom. Jasne odlíšiteľné línie výbavy PURE, PROGRESSIVE a POWER skombinované so  
štýlovým originálnym príslušenstvom približujú pikap ešte viac vaším predstavám o Triede X. Rovnako ako 
disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19 palcov) a vysokovýkonné svetlomety s LED s typickým  
dizajnom pochodne. Pre líniu POWER sú na výber dve farebné koncepcie v čiernej koži alebo v koži vo farbe 
orechová hnedá. Obloženie prístrojovej dosky a línií bokov z imitácie kože ARTICO, ako aj ozdobné prvky 
so vzhľadom hliníka alebo textúrou dreva sú zladené s kvalitným koženým čalúnením.
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Plným pôžitkom z jazdy vpred!
Nastúpte, naštartujte a zažite plnú hnaciu silu už pri nízkych otáčkach. Očarí vás najmä dieselová  
motorizácia V61 svojím suverénnym jazdným výkonom. DYNAMIC SELECT dáva na výber päť jazdných 
programov, ktoré umožňujú dosiahnuť jazdné vlastnosti orientované na komfort, optimalizované 
na používanie v teréne alebo športový či mimoriadne efektívny spôsob jazdy. V manuálnom režime 
DYNAMIC SELECT vezmete zmenu prevodových stupňov do vlastných rúk použitím radiacich páčok 
na volante.

Do strán vyčnievajúce podbehy kolies s kolesami so širokými pneumatikami majú nielen očarujúci vzhľad, 
ale poskytujú aj široký rozchod kolies, čím prispievajú k vysokej priečnej dynamike Triedy X. To isté  
platí aj pre agilne vyladené viacprvkové zavesenie kolies na zadnej náprave. S každou zákrutou sa stup
ňuje radosť z očakávania ďalšej zákruty a z pohybu vpred sa stáva pôžitok z jazdy.

1  X 350 d 4MATIC v kombinácii s prevodovkou 7GTRONIC PLUS. Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 10,3–10,0/8,3–8,1/9,0–8,8 l/100 km;  
emisie CO2 kombinované: 236–230 g/km. Reálne hodnoty spotreby závisia okrem iných faktorov aj od hmotnosti vozidla a zvolenej výbavy.
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Ložná plocha plná možností
Slovo „pikap“ berieme doslovne: na ľahko prístupnú ložnú plochu môžete naložiť pracovné alebo športové náradie 
s hmotnosťou viac ako 1 000 kg, a to aj v prípade, ak je znečistené alebo mokré. Aj medzi skriňami podbehov 
kolies je korba dostatočne široká na priečne uloženie europalety. Ak má náklad ostré rohy alebo hrany, zabrániť 
vzniku škrabancov a poškodeniu laku dokáže obloženie korby. A aby všetko zostalo na svojom mieste, na upev
nenie nákladu slúžia prípravky na zaistenie nákladu. Nakladanie a vykladanie korby potme vám uľahčí osvetlenie 
so svetelnými diódami. Ak čelíte ešte väčšej cestovateľskej výzve, môžete napríklad pripojiť príves s hmotnosťou 
do 3 500 kg – aj lodný alebo konský príves.
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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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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. 2 Pri použití v zahraničí môžu byť účtované poplatky za roaming.

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. Využite naše na mieru šité servisné 
zmluvy, produkty MercedesBenz ServiceCare. Profitujete 
tak pritom z možnosti dlhodobého plánovania, nepretržitej 
kontroly nákladov vďaka pevným mesačným poplatkom, ako 
aj z transparentnosti nákladov. A ste optimálne zabezpe čení 
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 dodáv
ky a dá sa obnovovať s celkovou dobou trvania až 30 rokov 
pri každom servise vykonanom u autorizovaného servis
ného 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?

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.

MercedesAMG F1 W09 EQ Power+, sezóna 2018
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Spoľahlivý spoločník na cestách
Línia výbavy PURE je svojou premyslenou funkčnosťou 
dokonale pripravená na náročné úlohy všedného dňa. 
K zaujímavým prvkom výbavy, ktoré zabezpečujú príjemný 
komfort, patrí klimatizácia, ako aj Audio 20 USB s boha
tou ponukou informačných, zábavných a komunikačných 
riešení a možností pripojenia. K takýmto prvkom patria  
aj sedadlá vodiča a spolujazdca s viacerými možnosťami 
nastavenia. Na každej bočnej stene ložného priestoru  
sú 2 upevňovacie oká, ktoré uľahčujú zaistenie nákladu – 
vďaka osvetleniu v podobe 4 svetelných diód aj v tme.

Trieda X | Línia výbavy PURE

EXTERIÉR

Obloženie chladiča s integrovanou hviezdou Mercedes a dvoma lamelami 
v matnej čiernej farbe

Zadný nárazník s integrovaným nástupným schodíkom

Oceľové disky s priemerom 43,2 cm (17 palcov)

Vonkajšie zrkadlá, elektricky nastaviteľné

Svetlomety s technikou s halogénovými žiarovkami

Hmlové svetlomety

Upevňovacie oká, po dve na obidvoch bočných stenách ložnej plochy

Osvetlenie ložnej plochy s technikou so svetelnými diódami

INTERIÉR

Čalúnenie z čiernej látky Tunja

Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v šiestich smeroch

Sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné v štyroch smeroch

Vzduchové dýzy s prstencom v striebornej chrómovej farbe a krížom  
vo vysokolesklej čiernej farbe

Multifunkčný volant s trojramenným dizajnom a 12 ovládacími tlačidlami

Podlahová krytina z plastu 

Stredová konzola s veľkým úložným priečinkom, lakťová opierka a držiak 
na poháre

Systém Audio 20 USB s dvojpásmovými reproduktormi vpredu aj vzadu

Klimatizácia
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Všestranné vozidlo udávajúce smer
Línia výbavy PROGRESSIVE je vďaka svojej všestrannosti 
dobre pripravená nielen na náročné pracovné využitie 
vozidla, ale aj na spontánne dobrodružstvo. Profiluje sa 
pritom vysokou úrovňou výbavy a komfortu. Dynamický 
charakter podporujú disky z ľahkej zliatiny s priemerom 
43,2 cm (17 palcov) so 6lúčovým dizajnom. V interiéri 
rovnako pôsobí združený prístroj s 2 okrúhlymi prístrojmi 
s tvarom tubusov a vzduchové výstupné dýzy v striebornej 
chrómovej farbe. Koľajničky na uchytenie nákladu na troch 
stenách ložnej plochy umožňujú upevnenie pracovného 
alebo športového náradia. A vďaka kompasu v spätnom 
zrkadle viete, že idete správnym smerom.

Trieda X | Línia výbavy PROGRESSIVE

EXTERIÉR

Obloženie chladiča s integrovanou hviezdou Mercedes a dvoma lamelami 
v matnej irídiovej striebornej farbe

Predný nárazník lakovaný vo farbe karosérie s vizuálnou ochranou spodku 
v matnej čiernej farbe

Zadný nárazník lakovaný vo farbe karosérie s integrovaným nástupným  
schodíkom

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17 palcov) so 6lúčovým  
dizajnom, vanádiový strieborný lak

Kľučky dverí, pochrómované

Vonkajšie zrkadlá, vyhrievané a elektricky nastaviteľné

Svetlomety s technikou s halogénovými žiarovkami 

Systém koľajničiek na ukotvenie nákladu na troch stenách ložnej plochy

INTERIÉR

Čalúnenie z čiernej látky Posadas

Vzduchové výstupné dýzy s prstencom a krížom v striebornej chrómovej farbe

Multifunkčný volant v čiernej koži napa s trojramenným dizajnom  
s 12 ovládacím tlačidlami, galvanizovaná vnútorná spona volantu 

Rukoväť radiacej páky a páka ručnej brzdy v koži 

Podlahová krytina Dilour

Vnútorné zrkadlo s automatickým stmavením s integrovanou funkciou kompasu

Nástupné lišty so vzhľadom hliníka a s nápisom MercedesBenz

Dažďový snímač

Systém ôsmich reproduktorov

Komfortná slnečná clona na strane vodiča aj spolujazdca
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Očarujúce vozidlo, ktoré určuje trend

Trieda X | Línia výbavy POWER

S líniou výbavy POWER sa dizajn, komfort a hodnotný 
vzhľad povyšujú na celkom novú úroveň – napríklad  
vďaka vysokovýkonným svetlometom s LED, systému 
KEYLESSGO, elektricky nastaviteľným predným  
sedadlám s bedrovou opierkou, automatickej klima
tizácii THERMOTRONIC a systému Audio 20 CD 
s dotykovým poľom. Disky z ľahkej zlia tiny s prieme
rom 45,7 cm (18 palcov) s dizajnom 6 zdvojených  
lúčov a s tmavým lakom a vizuálna ochrana spodku 
zvýrazňujú suverénnosť línie výbavy POWER. Dojem 
z prvotried neho vypracovania nájdete aj v interiéri, kde 
ho vytvára čalúnenie z imitácie kože ARTICO/mikro
vlákna DINAMICA a matný čierny ozdobný prvok so 
vzhľadom pixlov.

EXTERIÉR

Predný nárazník lakovaný vo farbe karosérie s pochrómovanou vizuálnou 
ochranou spodku

Zadný nárazník, pochrómovaný, s integrovaným nástupným schodíkom

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18 palcov) s dizajnom šiestich 
zdvojených lúčov, himalájsky sivý lak

Vyhrievané vonkajšie zrkadlá, elektricky nastaviteľné a elektricky priklápateľné

Vysokovýkonné svetlomety s LED s ostrekovačmi

Hmlové svetlomety s pochrómovaným lemovaním

Zadné svietidlá čiastočne s technikou so svetelnými diódami 

Ozdobné lišty línie bokov, pochrómované

INTERIÉR

Čalúnenie imitácia kože ARTICO/mikrovlákno DINAMICA, čierne

Sedadlo vodiča aj spolujazdca elektricky nastaviteľné v ôsmich polohách

Bedrová opierka sedadla vodiča aj sedadla spolujazdca

Horizontálny ozdobný prvok so vzhľadom pixlov, matný čierny

Prístrojová doska a línie bokov dverí v imitácii kože ARTICO s ozdobným švom

Odkladacia sieťka v priestore na nohy spolujazdca

Audio 20 CD s dotykovým poľom

Funkcia KEYLESSGO

Automatická klimatizácia THERMOTRONIC
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Všetko, čo potrebuje pikap
Balík Style vás nadchne výraznými dizajnovými prvkami typickými pre vozidlá pikap. Zboku 
priťahujú pohľady disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19 palcov) a dizajnom 
šiestich zdvojených lúčov pre líniu POWER a disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm 
(18 palcov) a dizajnom šiestich zdvojených lúčov pre líniu PROGRESSIVE, ako aj nášľapné 
dosky, tmavo tónované sklá vzadu a eloxovaný pozdĺžny držiak na strešný nosič. Ako doda
točná výbava pre líniu PROGRESSIVE zvyšujú kvalitu výbavy vysokovýkonné svetlomety 
s LED a zadné svietidlá čiastočne s technikou so svetelnými diódami. Elektrické posuvné 
okno na zadnom skle uľahčuje prístup ku korbe a ponúka ďalšiu možnosť vetrania.

SÚČASTI BALÍKA STYLE:

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19 palcov) s dizajnom šiestich 
zdvojených lúčov, čierny lak, leštené, v kombinácii s líniou výbavy POWER

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18 palcov) s dizajnom šiestich 
zdvojených lúčov, himalájsky sivý lak, v kombinácii s líniou výbavy PROGRESSIVE

Nášľapné dosky na boku ľavej a pravej časti

Posuvné okno na zadnom skle, s elektrickým ovládaním

Vysokovýkonné svetlomety s LED už ako súčasť sériovej výbavy v kombinácii 
s líniou výbavy POWER

Zadné svietidlá s technikou so svetelnými diódami už ako súčasť sériovej  
výbavy v kombinácii s líniou výbavy POWER

Pozdĺžny držiak na strešný nosič, eloxovaný

Farebné presklenie v zadnej časti, čierne sklo

Trieda X | Balík Style
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Trieda X | Balíky výbavy

Trieda X vám splní takmer všetky želania: pomocou mnohých starostlivo zostavených  
balíkov možno vozidlo vybaviť v súlade s potrebami a individuálnym vkusom. Na výber máte 
balíky výbavy so zameraním na funkčnosť, ako aj balíky, ktoré sú špecificky zosúladené 
s konkrétnou líniou výbavy s cieľom ďalšej individualizácie.

Všetko pre individuálne zladené auto snov

PRE TRIEDU X SÚ DOSTUPNÉ TIETO BALÍKY VÝBAVY:

1  Balík komfortnej výbavy zahŕňa množstvo rôznych prvkov, vďaka ktorým 
sa najmä na dlhých cestách zvyšuje komfort jazdy, napríklad elektricky 
nastaviteľné sedadlá a bedrové opierky prispôsobiteľné vo dvoch smeroch 
pre vodiča aj spolujazdca, len v kombinácii s líniou výbavy PROGRESSIVE

2  Parkovací balík s 360-stupňovou kamerou a systémom PARKTRONIC 
podporuje vodiča pri parkovaní a manévrovaní

3  Balík plus kombinuje systém PARKTRONIC so systémom koľajničiek 
na ukotvenie nákladu a uľahčuje parkovanie, manévrovanie, ako aj zaistenie 
nákladu, len v kombinácii s líniou výbavy PURE

   Fajčiarsky balík obsahuje popolník a zapaľovač cigariet, ktoré sú  
integrované v stredovej konzole | bez obrázka

   Balík ochrany proti krádeži, ktorý prostredníctvom vizuálneho a zvuko
vého poplachu pomáha zabezpečiť vozidlo pred krádežou | bez obrázka

   Zimný balík, ktorý zahŕňa vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca, 
ako aj vyhrievanie ostrekovačov skla, zvyšuje komfort jazdy najmä 
v chladnom počasí | bez obrázka
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Maximálny ložný objem Prvotriedna ochrana nákladu

Trieda X | Originálne príslušenstvo

m ĎALŠIE INFORMÁCIE

o originálnom príslušenstve získate na stránke http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  
alebo priamo u svojho zmluvného partnera MercedesBenz.

Odnímateľná strecha s lakom vo farbe karosérie svojimi líniami vynikajúco ladí s dizajnom 
vozidla. Rozširuje ložný priestor a chráni náklad pred krádežou. Vďaka vysokokvalitným 
materiálom je robustná, má dlhú životnosť a chráni náklad pred vlhkosťou a prachom. Cez 
rôzne varianty okien preniká do ložného priestoru svetlo a čerstvý vzduch. Všetky sklá  
sú tmavo tónované a chránia pred horúčavou a zvedavými pohľadmi. Odnímateľná strecha 
je vybavená robustným vnútorným obložením a osvetlením s LED.

Pevný kryt ložnej plochy sa svojím tvarom a lakovaním vo farbe karosérie vynikajúco začlení 
do dizajnu pikapu. Nápis MercedesBenz na obidvoch stranách vizuálne posilňuje dojem 
z hodnoty pevného krytu ložného priestoru. Pokiaľ ide o funkčnosť, pevný kryt ložného 
priestoru slúži ako spoľahlivá ochrana pred nepriaznivým počasím, prachom a krádežou. 
Obloženie korby, ktoré je súčasťou pevného krytu ložného priestoru, navyše ponúka efek
tívnu ochranu korby proti poškodeniu laku. Vďaka spracovaniu vysokokvalitných materiálov 
sa pevný kryt ložného priestoru vyznačuje mimoriadnou robustnosťou a dlhou životnosťou. 
Odomyká sa pomocou osobitného kľúča a je vybavený automatickým osvetlením s LED – 
vďaka tomu náklad nájdete rýchlo a jednoducho aj v tme. Na želanie možno kryt ložného
priestoru kombinovať aj s dizajnovou rúrou.

Odnímateľná strecha sa dodáva aj bez pozdĺžneho držiaka na strešný nosič.
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Výrazný dizajnový prvok Výrazný dizajn bočných strán

Trieda X | Originálne príslušenstvo

Bočné lišty sa dodávajú aj vo vyhotovení z ocele v čiernej farbe.

Masívny dizajnový rám z leštenej ušľachtilej ocele je odolný proti škrabancom, dokonale 
ladí s výrazným a robustným dizajnom pikapu a prepožičiava vozidlu ešte pokrokovejší 
vzhľad. Nápis MercedesBenz zvýrazňuje hodnotný vzhľad. Dizajnový rám sa montuje, príp. 
demontuje rýchlo a dá sa vynikajúco kombinovať s pevným krytom ložného priestoru.

Bočné lišty z leštenej ušľachtilej ocele majú priemer 76 mm a dodávajú bočným  
stranám vozidla štýlový a výrazný dizajn, ktorý ešte viac posilňuje charakter pikapu. 
Nášľapné plochy na bočných lištách vizuálne zlepšujú hodnotný vzhľad a zároveň dokážu 
uľahčiť bezpečné našľapovanie pri nastupovaní a vystupovaní, ako aj pri nakladaní  
a vykladaní bez rizika pošmyknutia.

Dizajnový rám sa dodáva aj vo vyhotovení z ocele v čiernej farbe.
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Trieda X | Originálne príslušenstvo

Pripravená na individuálne jazdy
Úplné využitie variability Triedy X je skutočnou výzvou, lebo korba aj interiér 
vozidla ponúkajú množstvo flexibilne využiteľného priestoru. Na uspokojenie 
individuálnych potrieb je exkluzívne pre Triedu X k dispozícii originálne 
príslušenstvo MercedesBenz, napríklad odnímateľná strecha, pomocou kto
rej vznikne uzatvorený ložný priestor. Ak potrebujete zakryť korbu, môžete 
si vybrať medzi pevným krytom a zvinovacím krytom ložnej plochy. Systém 
na rozdelenie ložnej plochy pomáha udržiavať poriadok na korbe. Ak by 
to nestačilo, ďalšími možnosťami sú rôzne nosné systémy na voliteľne mon
tovanom pozdĺžnom držiaku na strešný nosič, ako aj možnosť pripojiť 
príves s hmotnosťou do 3 500 kg.

VARIABILNÁ PONUKA PRIESTORU – OTVORENÉHO ČI ZAKRYTÉHO:

1  Zvinovací kryt z robustného, kvalitného eloxovaného hliníka v čiernej 
alebo striebornej farbe umožňuje postupné otvorenie a zatvorenie 
a chráni náklad pred znečistením aj krádežou.

2  Športový rám lakovaný vo farbe karosérie vynikajúco ladí s inovatívnym 
dizajnom Triedy X a dodáva jej dynamický a športový vzhľad.

3  Obloženie korby čiernej farby je presne prispôsobené ložnej ploche 
a odolné proti poveternostným vplyvom, pričom ponúka efektívnu 
ochranu korby proti poškodeniu laku.

4  Uzamykateľný odkladací box odoláva poveternostným vplyvom a vďaka 
svojmu objemu 156 litrov ponúka veľkorysý priestor na uloženie náradia 
alebo iných pomôcok, pričom chráni uložené veci pred krádežou.

5  Ohybný kryt1 odolný voči poveternostným vplyvom aj roztrhnutiu je  
určený na zakrytie ložného priestoru a môže slúžiť aj ako ochrana  
nákladu pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením, rovnako ako  
pred zvedavými pohľadmi.

6  Systém na rozdelenie ložnej plochy pomáha zaistiť náklad na korbe 
a je vhodný na prepravu nákladu s hmotnosťou do 100 kg.

1  K dispozícii predbežne od 4. štvrťroka 2018.
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Príťažlivý prvok výbavy vďaka svojmu vzhľadu aj funkcii
Vysokovýkonné svetlomety s LED svojím typickým dizajnom pochodne opticky zvyšujú hodnotu exteriéru 
cez deň aj v noci a v tme zabezpečujú vynikajúcu viditeľnosť. Technika so svetelnými diódami vytvára 
príjemne jasné svetlo. V porovnaní s bežnými halogénovými svetlometmi sa osvetlením vozidla aj diaľkovým 
svetlom dosahuje rovnomerné osvetlenie vozovky. Technika so svetelnými diódami sa okrem toho vyzna čuje 
dlhou životnosťou a veľmi nízkou spotrebou energie – napriek vyššej svetelnej intenzite.

Vysokovýkonné svetlomety s LED sa dodávajú na želanie v kombinácii s líniou výbavy PROGRESSIVE, rovnako ako súčasť sériovej výbavy v kombinácii s líniou výbavy POWER.
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Pozorní sprievodcovia
Trieda X je sériovo vybavená sprievodcami, ktorých podporu oceníte: príkladné asistenčné systémy  
dokážu pomôcť rozpoznať kritické situácie a podporiť vodiča pri ich riešení – tak pri jazde na diaľnici 
a pri medzimestskej jazde, ako aj v mestskej premávke.

PREHĽAD ASISTENČNÝCH SYSTÉMOV TRIEDY X:

Aktívny asistent brzdenia aktivuje po rozpoznaní nebezpečenstva kolízie zvukové 
varovanie vodiča, ktorého môže podporiť aj pri brzdení a pri nereagovaní vodiča 
dokáže samočinne znížiť rýchlosť | bez obrázka

Aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu1 dokáže rozpoznať neúmyselné 
opustenie jazdného pruhu, varovať vodiča a cielenými zásahmi bŕzd naviesť vozidlo 
naspäť do jazdného pruhu

Asistent udržiavania jazdného pruhu pomáha predchádzať nehodám z dôvodu 
neúmyselného opustenia jazdného pruhu | bez obrázka

Asistent sledovania dopravných značiek podporuje vodiča zobrazením  
rozpoznaných a so systémom porovnaných obmedzení rýchlostí, zákazov vjazdu 
a predchádzania, ako aj zrušenia týchto zákazov | bez obrázka

1 K dispozícii iba v kombinácii s modelom X 350 d 4MATIC. 
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Trieda X | Multimédiá

Vždy na príjme
Množstvo multimediálnych systémov vám v Triede X vždy zaručí dobrú 
infor movanosť, dostupnosť a výbornú zábavu. Do cieľa vás čo najrýchlejšie 
a najpriamejšie navedie systém COMAND Online s displejom s veľkosťou 
21,3 cm (8,4 palca), ktorý využíva službu Aktuálne informácie o premávke – 
dopravné informácie v reálnom čase. Časovo úsporná a komfortná je aj  
intuitívna obsluha pomocou ergonomického dotykového poľa alebo prostred
níctvom hlasových príkazov a systému LINGUATRONIC.

PREHĽAD RÁDIÍ, NAVIGAČNÝCH SYSTÉMOV A SYSTÉMOV REPRODUKTOROV:

1   COMAND Online s kvalitným trojrozmerným znázornením mapy na veľkom displeji s uhlopriečkou 
21,3 cm (8,4 palca), služba Aktuálne informácie o premávke (dopravné informácie v reálnom 
čase), internetový prehliadač a aplikácie MercedesBenz, dodávané na želanie

2  Audio 20 USB s uhlopriečkou displeja 17,8 cm (7 palcov) ponúka inovatívne možnosti informovania, 
zábavy a komunikácie vo vozidle, ako napríklad zariadenie na hlasitý hovor s funkciou Bluetooth® 
a prenos audia, prípojku USB a slot na pamäťové karty SD, sériovo v kombinácii s líniami výbavy 
PURE a PROGRESSIVE 

3  Garmin® MAP PILOT urobí zo systému Audio 20 CD s dotykovým poľom plnohodnotný navigačný 
systém vrátane služby Aktuálne informácie o premávke (dopravné informácie v reálnom čase) 
a s trojrozmerným znázornením mapy, na želanie

  Audio 20 CD s dotykovým poľom a uhlopriečkou displeja 17,8 cm (7 palcov) zvyšuje komfort  
obsluhy vďaka inovatívnemu dotykovému poľu a je vybavený mechanikou na CD, sériovo v kombinácii 
s líniou výbavy POWER | bez obrázka

  Digitálne rádio nadchne veľkým výberom programov, dobrým príjmom a pôsobivým zvukom, 
na želanie | bez obrázka

  Dvojpásmový systém reproduktorov vpredu aj vzadu ponúka vďaka štyrom reproduktorom 
veľmi dobrú kvalitu zvuku, sériovo v kombinácii s líniou výbavy PURE | bez obrázka

  Systém ôsmich reproduktorov je špeciálne vyladený na interiér vozidla a ponúka prvotriedny  
zážitok z posluchu v excelentnej kvalite zvuku, sériovo v kombinácii s líniami výbavy PROGRESSIVE 
a POWER | bez obrázka
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Suverénne napredovanie s výkonnými motormi
V každom agregáte Triedy X bije silné a vytrvalé srdce. Špičková motorizácia v podobe dieselového motora V6 
nadchne svojím maximálnym krútiacim momentom 550 Nm s vysokou hnacou silou už pri nízkych otáčkach. 
Napredovanie na cestných komunikáciách ani v teréne takmer nepozná hranice. Spoločnou vlastnosťou všet
kých motorizácií je priame vstrekovania nafty s centrálnym rozvodným potrubím a piezoelektrickými 
 vstrekovačmi, preplňovanie turbodúchadlom a technológia selektívnej katalytickej redukcie (SCR) na čistenie 
spalín, rovnako ako schopnosť utiahnuť aj príves s vysokou hmotnosťou.

PREHĽAD MOTORIZÁCIÍ:

X 220 d s výkonom 120 kW (163 k), krútiacim momentom 403 Nm,  
6stupňovou prevodovkou s ručným radením a náhonom na zadné kolesá

X 220 d 4MATIC s výkonom 120 kW (163 k), krútiacim momentom 403 Nm, 
6stupňovou prevodovkou s ručným radením a zapínateľným náhonom 
na všetky kolesá

X 250 d s výkonom 140 kW (190 k), krútiacim momentom 450 Nm,  
6stupňovou prevodovkou s ručným radením a náhonom na zadné kolesá 

X 250 d s výkonom 140 kW (190 k), krútiacim momentom 450 Nm,  
7stupňovou automatickou prevodovkou a náhonom na zadné kolesá 

X 250 d 4MATIC s výkonom 140 kW (190 k), krútiacim momentom 450 Nm, 
6stupňovou prevodovkou s ručným radením a zapínateľným náhonom 
na všetky kolesá 

X 250 d 4MATIC s výkonom 140 kW (190 k), krútiacim momentom  
450 Nm, 7stupňovou automatickou prevodovkou a zapínateľným náhonom 
na všetky kolesá 

X 350 d 4MATIC s výkonom 190 kW (258 k), krútiacim momentom 550 Nm, 
prevodovkou 7GTRONIC PLUS a stálym náhonom na všetky kolesá 

m ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

Všetky technické údaje o Triede X  
nájdete od strany 52.
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Pevná konštrukcia pre náročné pracovné úlohy
Robustný rebrinový rám sa nedá len tak ľahko vyviesť z rovnováhy. Vďaka svojim uzavretým profilom je 
mimoriadne stabilný a tuhý – to je jeho výhoda v porovnaní s rebríkovými rámami s profilmi v tvare U. 
Tuhá náprava v oblasti zadných kolies unesie aj ťažké náklady a svojím veľkým skrížením zlepšuje trakciu 
v teréne. Trieda X sa však neuspokojí len s robustnosťou a zaťažiteľnosťou. Vďaka viacprvkovému 
zaveseniu zadných kolies so skrutkovými pružinami neprídete ani o potešenie z jazdy a jazdný komfort.



1
2

3

47Trieda X | Technika

Dobré radenie – na ceste aj v teréne
Či už na ceste, alebo v teréne, 6stupňová prevodovka s ručným radením a 7stupňová automa
tická prevodovka, prípadne prevodovka 7GTRONIC PLUS1 zvládajú obidva spôsoby využitia 
vozidla. Jemne odstupňované stupne prevodovky 7GTRONIC PLUS udržiavajú na čo najnižšej 
úrovni otáčky, hlučnosť aj spotrebu. Výsledkom sú výborný komfort radenia a vysoký poten
ciál úsporného jazdenia. Viacnásobné podradenie okrem toho umožňuje dynamické, intenzívne 
zrýchlenie jazdy, napríklad pri predchádzaní. Aj 6stupňová prevodovka s ručným radením je 
starostlivo zladená s príslušným variantom motora a umožňuje komfortné, ako aj presné radenie.

1 K dispozícii iba v kombinácii s modelom X 350 d 4MATIC.

PREHĽAD TYPOV PREVODOVIEK:

1   6-stupňová prevodovka s ručným radením presviedča vysokým komfortom radenia, presnými dráhami a harmonickým 
priebehom radenia.

2  7-stupňová automatická prevodovka umožňuje komfortné a úsporné jazdenie pri nízkych otáčkach motora, ako  
aj dynamické, intenzívne zrýchlenie jazdy – napríklad pri predchádzaní.

3  Automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS necháva vyznieť športovú dynamiku jazdy, vynikajúci komfort radenia 
a charakterizuje ju vysoký potenciál úspory paliva.
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Expresívny vzhľad
Trieda X stojí vždy na atraktívnych kolesách. Najmä  
disky z ľahkej zliatiny jej dodávajú individuálny vzhľad 
a zdôrazňujú jej výrazný charakter.

R1G   Oceľové disky – priemer 43,2 cm (17") s dizajnom 12 otvorov,  
s pneumatikami 255/65 R17 na 7,5 J x 17 ET 50 (séria s líniou PURE, 
na želanie s líniou PROGRESSIVE)

R1A  Disky z ľahkej zliatiny – priemer 43,2 cm (17"), 6 lúčov, vanádiový 
strieborný lak, s pneumatikami 255/65 R17 na 7,5 J x 17 ET 50  
(séria s líniou PROGRESSIVE, na želanie s líniou PURE)

R1B  Disky z ľahkej zliatiny – priemer 43,2 cm (17"), 6 zdvojených lúčov, 
čierny lak, leštené, s pneumatikami 255/65 R17 na 7,5 J x 17 ET 50  
(na želanie s líniou PURE a PROGRESSIVE)

R1C  Disky z ľahkej zliatiny – priemer 45,7 cm (18"), 6 zdvojených lúčov, 
himalájsky sivý lak, s pneumatikami 255/60 R18 na 7,5 J x 18 ET 50 
(séria s líniou POWER, na želanie s líniou PROGRESSIVE)

R1D  Disky z ľahkej zliatiny – priemer 45,7 cm (18"), 5 zdvojených lúčov, 
čierny lak, leštené, s pneumatikami 255/60 R18 na 7,5 J x 18 ET 50  
(na želanie s líniou PROGRESSIVE a POWER)

R1E  Disky z ľahkej zliatiny – priemer 48,3 cm (19"), 6 zdvojených lúčov, 
čierny lak, leštené, s pneumatikami 255/55 R19 na 7,5 J x 19 ET 50  
(na želanie s líniou PROGRESSIVE a POWER)

R1F  Disky z ľahkej zliatiny – priemer 48,3 cm (19"), mnoholúčový  
dizajn, tremolitový sivý lak, leštené, s pneumatikami 255/55 R19 na 
7,5 J x 19 ET 50 (na želanie s líniou PROGRESSIVE a POWER)

m ĎALŠIE INFORMÁCIE 

o diskoch a originálnom príslušenstve MercedesBenz získate  
na stránke http://configurator.mercedes-benz-accessories.com  
alebo priamo u svojho zmluvného partnera MercedesBenz.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Čalúnenie a ozdobné prvky
Línia PURE Línia POWERLínia PROGRESSIVE

Ozdobné prvky  
línie výbavy POWER

1 Mimoriadna výbava.

Trieda X | Čalúnenie a ozdobné prvky

Čalúnenie

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

látka Tunja čierna
syntetická koža čierna1

látka Posadas čierna
imitácia kože ARTICO/mikrovlákno DINAMICA čierna
koža čierna1

koža orechová hnedá1

Ozdobné prvky

F2I
F2J
F2K

ozdobné prvky so vzhľadom pixlov, matné čierne
ozdobné prvky so vzhľadom hliníka s pozdĺžnym výbrusom1

ozdobné prvky so vzhľadom štrukturovaného dreva,  
matné hnedé1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Laky

1 Mimoriadna výbava.

Unilaky

3142
6580
9139

červená Danakil
žulová zelená
biela Chisana

Metalické laky1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

axinitová bronzová
kavansitová modrá
skalná sivá
čierna Kabara
beringová biela
diamantová strieborná

Unilaky Metalické laky1

Trieda X | Laky
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Technické údaje

1 Zapínateľný náhon na všetky kolesá. 2 Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 v aktuálnom znení. 3 Ďalšie rozmery pneumatík sú dostupné na želanie. 
4  Uvedené hodnoty boli zistené predpísaným meracím postupom. Ide o „hodnoty CO2 namerané metódou NEDC“ v zmysle čl. 2 č. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1152. Hodnoty spotreby paliva boli 
vypočítané na základe týchto hodnôt. Spotreba elektrickej energie bola stanovená na základe nariadenia 692/2008/ES. Z dôvodu právnych zmien v príslušných skúšobných metódach môžu byť v osvedčení 
o zhode vozidla, ktoré je rozhodujúce pre registráciu vozidla a prípadne pre daň z motorových vozidiel, uvedené vyššie hodnoty. 5 Obsah nádrže pre všetky motory predstavuje v sériovej výbave približne 73 l. 

To najlepšie pre motor:
originálne motorové oleje  
Mercedes-Benz.

Trieda X | Technické údaje

Dieselové motory

X 220 d X 220 d 4MATIC1

Počet valcov/usporiadanie 4/R 4/R

Celkový zdvihový objem v cm3 2 298 2 298

Menovitý výkon2 v kW (k) pri 1/min 120 (163)/3 750 120 (163)/3 750

Menovitý krútiaci moment2 v Nm pri 1/min 403/1 500 – 2 500 403/1 500 – 2 500

Prevodovka s ručným radením [automatická prevodovka] 6stupňová prevodovka s ručným radením [–] 6stupňová prevodovka s ručným radením [–]

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h v s [automatická prevodovka] 12,5 [–] 12,9 [–]

Maximálna rýchlosť cca v km/h [automatická prevodovka] 172 [–] 170 [–]

Sériové pneumatiky3 255/65 R17 255/65 R17

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

mimo mesta [automatická prevodovka]

kombinovaná [automatická prevodovka]

7,7 [–]

7,2 [–]

7,4 [–]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

Emisie4 CO2 v g/km kombinované [automatická prevodovka] 195 [–] 200 [–]

Ložná plocha korby v m2 2,466 2,466

Priemer otáčania v m 13,4 13,4

Prevádzková hmotnosť6, 7 v kg [automatická prevodovka] 2 136 [–] 2 216 [–]

Zaťaženie7 v kg [automatická prevodovka] 1 064 [–] 1 034 [–]

Najväčšia prípustná celková hmotnosť v kg 3 200 3 250

Hmotnosť prívesu v kg brzdeného/nebrzdeného 3 200/750 3 500/750

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy v kg 6 130 6 130
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Rezerva tvorí približne 10 l. Obsah nádrže na AdBlue®: približne 17 l. 6 Údaje uvedené v súlade s nariadením (EÚ) 1230/2012 v aktuálnom platnom znení v čase tlače. (S vodičom, 75 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a obsahom nádrže 90 %.) 7 Reálne hodnoty spotreby závisia okrem iných  
faktorov aj od hmotnosti vozidla a zvolenej výbavy. Ďalšie informácie získate od obchodného zástupcu spoločnosti MercedesBenz. Výbavy a originálne príslušenstvo (napr. pozdĺžny držiak na strešný nosič, odnímateľná strecha a pod.) môžu mať vplyv na zmenu dôležitých vlastností vozidla, medzi ktoré 
patria napríklad hmotnosť, valivý odpor a odpor vzduchu. Spolu s dopravnými a poveternostnými podmienkami môže ovplyvniť aj hodnoty spotreby a jazdný výkon. Ďalšie technické údaje nájdete na stránke www.mercedes-benz.sk.
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X 250 d X 250 d 4MATIC1 X 350 d 4MATIC

4/R 4/R 6/V

2 298 2 298 2 987

140 (190)/3 750 140 (190)/3 750 190 (258)/3 400

450/1 500 – 2 500 450/1 500 – 2 500 550/1 400–3 200

6stupňová prevodovka s ručným radením [7stupňová automatická prevodovka] 6stupňová prevodovka s ručným radením [7stupňová automatická prevodovka] – [7GTRONIC PLUS]

10,9 [11,4] 11,1 [11,8] – [7,9]

184 [179] 180 [175] – [205]

255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17

7,9 [9,6]

6,9 [6,7]

7,3 [7,7]

8,3 [9,6]

7,0 [6,9]

7,5 [7,9]

– [10,3–10,0]

– [8,3–8,1]

– [9,0–8,8]

192 [203] 197 [207] – [236–230]

2,466 2,466 2,466

13,4 13,4 13,4

2 164 [2 169] 2 226 [2 234] – [2 249–2 389]

1 036 [1 031] 1 024 [1 016] – [861–1 001]

3 200 3 250 3 250

3 200/750 3 500/750 3 500/750

6 130 6 130 6 180



K údajom v tejto publikácii: po redakčnej uzávierke tejto tlačoviny, 20. marca 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 obchodného zástupcu spoločnosti 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, napr. v prípade hlásenia o poruche, vo veľmi krátkom časovom rozsahu (maximálne niekoľko 
sekúnd), napr. pri nehode, alebo v súhrnnej podobe, napr. na vyhodnotenie namáhania konštrukčného dielu. Uložené 
údaje možno vyvolať cez rozhrania vo vozidle a vyškolení technici ich môžu spracovať a použiť na diagnostiku a odstrá
nenie 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 stránke www.mercedes-benz.sk. 

Odovzdávanie starých vozidiel: odovzdaním vášho vozidla Triedy X na jednom zo zberných miest zabezpečíte, aby vaše 
vozidlo mohlo byť spracované v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami Európskej únie (smernica o vozidlách po 
dobe životnosti) – ale dovtedy uplynie ešte veľa času. Aby ste mohli odovzdať svoje 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 internetovej stránke spoločnosti MercedesBenz príslušnej krajiny.
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