Trieda X

Pickup

Cenník platný od 01. septembra 2019

Vitajte

Vo svete značky Mercedes-Benz
Každé vozidlo s hviezdou je symbolom fascinácie, dokonalosti a zodpovednosti. Túto jedinečnú
automobilovú vášeň zažijete vo svete značky Mercedes-Benz.
Kultivované športové vlastnosti, pokrokový dizajn, príkladnú bezpečnosť a neporovnateľný komfort preto
nájdete v každom vozidle značky Mercedes-Benz. Nájdete v ňom aj vášeň pre inovácie, ktoré už dnes
poskytujú trvalo udržateľné odpovede na otázky týkajúce sa budúcnosti automobilov.
Ambícia zastávať vedúce postavenie je hnacou silou pri zostavovaní individuálnej ponuky Mercedes-Benz
pre vás, či už ide o vozidlo, príslušenstvo, alebo servis. Aby ste si svoju mobilitu zachovali bez ohľadu na
to, kde sa práve nachádzate. Presvedčte sa sami na nasledujúcich stranách a získajte viac informácií
o službách súvisiacich s našimi automobilmi.
Zistíte, že vami preferované vozidlo už sériovo ponúka veľmi veľa riešení pre váš jedinečný jazdný zážitok.
Okrem toho prinášame prehľad bohatých možností výbavy a rozsahu príslušenstva, ktoré vám umožnia
úplne individuálne vyhotovenie vozidla značky Mercedes-Benz.
Vstúpte počas skúšobnej jazdy do očarujúceho sveta značky Mercedes-Benz. Len tak – aktívne všetkými
zmyslami, pri pozorovaní, nastúpení, dotykoch, vnemoch a, samozrejme, pri jazdení – môžete spoznať
dôvod, prečo sú vozidlá značky Mercedes-Benz také výnimočné.
Váš osobný poradca z oddelenia predaja Mercedes-Benz vás rád pozve na skúšobnú jazdu a nájde si pre
vás čas.
Váš tím Mercedes-Benz

Model X 350 d 4MATIC v kombinácii s prevodovkou 7G-TRONIC 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 iného aj od hmotnosti vozidla a od zvolenej výbavy.
Na obrázku sa zobrazuje originálne príslušenstvo značky Mercedes-Benz. Originálne príslušenstvo Mercedes-Benz
pre model X 350 d 4MATIC momentálne nie je k dispozícii priamo z fabriky.
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Model X 350 d 4MATIC v kombinácii s prevodovkou 7G-TRONIC 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
iného aj od hmotnosti vozidla a od zvolenej výbavy. Na obrázku sa zobrazuje originálne príslušenstvo značky Mercedes-Benz.
Originálne príslušenstvo Mercedes-Benz pre model X 350 d 4MATIC momentálne nie je k dispozícii priamo z fabriky.
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Kľúčové vlastnosti produktu
Nová Trieda X. Spája svety.
Suverénne vzdoruje prírodným silám, jej výrazný dizajn priťahuje pohľady. Je robustná a silná, aby ste s ňou suverénne zdolali aj náročný terén a svojím
očarujúcim štýlom sa postará o to, aby ste vzbudili pozornosť aj v džungli veľkomesta. Môžete sa tešiť na vozidlo, ktoré úplne novým spôsobom spája rôzne
oblasti života: vitajte v Triede X – Mercedes-Benz medzi pikapmi!
Nezameniteľný dizajn vozidla kategórie pikap
Trieda X ukazuje svoj charakter: charakteristické 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 členenou prístrojovou doskou. Jasne odlíšiteľné línie výbavy PURE, PROGRESSIVE a POWER
skombinované so štýlovým originálnym príslušenstvom približujú pikap ešte viac vašim predstavám o Triede X. Rovnako ako disky z ľahkej zliatiny s priemerom
48,3 cm (19“) 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.
Komfort podporujúci výkon
Trieda X vás rozmaznáva komfortom typickým pre značku Mercedes-Benz, a to aj pri nehostinných vonkajších podmienkach. Systém oprávnenia na prístup
a na jazdu KEYLESS-GO, ako aj pomoc pri rozjazde na stúpaní sa postarajú o komfort pri nastupovaní a štartovaní. Klimatizácia, príp. na želanie dodávaná
automatická klimatizácia THERMOTRONIC, počas jazdy temperuje interiér podľa vášho želania. Informácie a zábavu vo vozidle ponúkajú moderné rádiové
a navigačné systémy COMAND Online, Audio 20 USB a Audio 20 CD so službami konektivity Mercedes me connect. Po príchode do cieľa uľahčuje parkovanie
a manévrovanie parkovací balík s 360-stupňovou kamerou.
Strhujúci výkon
Nastúpte, naštartujte a zažite plnú hnaciu silu už od nízkych otáčok. Svojím suverénnym jazdným výkonom vás predovšetkým nadchne výkonná šesťvalcová
dieselová motorizácia1, 2. DYNAMIC SELECT vám poskytne 5 jazdných programov, ktoré umožnia komfortné, športové, mimoriadne efektívne jazdné
vlastnosti alebo vlastnosti optimalizované na použitie v teréne. V manuálnom režime DYNAMIC SELECT môžete pomocou radiacich páčok DIRECT SELECT na
volante sami radiť prevodové stupne. Vytiahnuté blatníky s kolesami so širokými pneumatikami nielen vyzerajú pôsobivo, ale vďaka širokému rozchodu kolies
prispievajú aj k vysokej priečnej dynamike Triedy X. To isté platí aj pre agilne nastavené viacramenné zavesenie kolies na zadnej náprave. Každá ďalšia zákruta
zvyšuje nadšenie a pohyb sa premení na pôžitok z jazdy.
Skrz-naskrz pikapom
Trieda X je mimoriadne robustná: odvezie náklad s hmotnosťou viac ako 1 000 kg a utiahne príves s hmotnosťou až 3 500 kg. Na to potrebuje stabilnú
a odolnú základnú konštrukciu. Preto sme náš pikap postavili na pevnom rebrinovom ráme z kvalitnej ocele. Robustný základ vám pomôže suverénne
napredovať aj mimo spevnených ciest. Ak prepnete z náhonu na zadné kolesá na náhon na všetky kolesá 4MATIC, pričom pre režim náhonu na všetky
kolesá zvolíte nastavenie Low a aktivujete terénnu redukciu, ako aj uzávierku diferenciálu zadnej nápravy (na želanie), budete suverénne napredovať aj
v náročnejšom teréne. Vďaka tomu zažijete pri výletoch do terénu ešte väčšie potešenie z jazdy.

 odel X 350 d 4MATIC v kombinácii s prevodovkou 7G-TRONIC PLUS. Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 10,3 – 10,0/8,3 – 8,1/9,0 – 8,8 l/100 km;
M
emisie CO2, kombinované: 236 – 230 g/km. Reálne hodnoty spotreby závisia okrem iného aj od hmotnosti vozidla a od zvolenej výbavy.
2
Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a o oficiálnych špecifických emisiách CO₂ nových osobných motorových vozidiel sú uvedené v „Príručke o spotrebe paliva,
emisiách CO₂ a spotrebe prúdu nových osobných motorových vozidiel“, ktorú získate bezplatne na všetkých predajných miestach a v spoločnosti DAT Deutsche Automobil
Treuhand GmbH (www.dat.de).
1
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Modelové varianty a technické údaje
Spotreba EÚ1 (l/100 km)
v meste/mimo mesta/
kombinovaná

Typ
Dvojitá kabína
5-miestne, 4 dvere

Motor/valce
Zdvihový objem
(cm3)

Prevodovka

Menovitý výkon
kW (PS)
Krútiaci moment
Nm

Maximálna rýchlosť
(km/h)
Zrýchlenie
0 – 100 km/h (s)

X 220 d 4MATIC2

Diesel R4
2 298

6-stupňová
prevodovka

120 (163)
403/1 500 - 2 500

170
12,9

Euro 6d-TEMP

41 582,40
34 652,00

X 250 d 4MATIC2

Diesel R4
2 298

6-stupňová
prevodovka

140 (190)
450/1 500 - 2 500

180
11,1

Euro 6d-TEMP

42 531,60
35 443,,00

X 350 d 4MATIC

Diesel V6
2 987

7G-TRONIC PLUS
automatická

190 (258)
550/1 400 - 3 200

205
7,5

Euro 6c

47 574,00
39 645,00

Línia
PROGRESSIVE
(Z1Y)

Línia
POWER (Z1Z)

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Línia
PURE (Z1X)

9,3
8,0 – 7,9
8,5 – 8,4/ 10,2 – 10,13

Emisie CO2
kombinované1 (g/km)
Emisná trieda

X 220 d 4MATIC2

�

�

-

X 250 d 4MATIC2

�

�

�

X 350 d 4MATIC

-

�

�

Možnosti kombinácií
Typy a línie

¹ U vedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa NEDC“ v zmysle Čl. 2, bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Údaje o spotrebe paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Tieto údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy.Spotreba elektrického prúdu bola zistená na základe nariadenia 692/2008/
ES. Na základe zmien zákonov týkajúcich sa smerodajných skúšobných postupov môžu byť v osvedčení o zhode vozidla, ktoré je rozhodujúcim dokumentom pre registráciu vozidla a prípadne aj výpočet dane za motorové vozidlo, uvedené vyššie hodnoty.
	Všetky kúpne ceny sa vzťahujú na sériovú výbavu priamo z výrobného závodu. Pri dodávke prostredníctvom pobočky alebo zastúpenia vznikajú ďalšie náklady na prevoz. Kúpne ceny mimoriadnej výbavy platia len v prípade zabudovania priamo vo výrobnom
závode. Konštrukčné zmeny a zmeny vo vyhotovení, ako aj omyly a tlačové chyby sú vyhradené. Zobrazenia môžu obsahovať aj príslušenstvo a mimoriadnu výbavu, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Farebné odchýlky sú podmienené technikou
tlače.
2
Modely X220 d 4MATIC a X250 d 4MATIC momentálne nedostupné
3
U vedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa WLTP“ v zmysle Čl. 2, bodu 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Údaje o spotrebe paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Tieto údaje sa
nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy.
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Línia PROGRESSIVE
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Línia POWER
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Línie

Prehľad línií
Línia PURE (Z1X)

Línia PROGRESSIVE (Z1Y)

Línia POWER (Z1Z)

Exteriér

Exteriér

Exteriér

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

Svetlomety s technikou s halogénovými žiarovkami (L12)

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 stúpadlom
Kľučky dverí, pochrómované
Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17") so 6-lúčovým dizajnom (R1A), vanádiový
strieborný lak
Svetlomety s technikou s halogénovými žiarovkami (L12)

Hmlové svetlomety (L16)
Vonkajšie zrkadlá, elektricky nastaviteľné (F54), v matnej čiernej farbe

Hmlové svetlomety (L16)
Vonkajšie zrkadlá, elektricky nastaviteľné (F68), vo farbe karosérie

Upevňovacie oká (Z81), vždy dve na oboch bočných stenách ložnej plochy

Systém koľajničiek na ukotvenie nákladu (VV2) na troch stenách korby

Interiér

Interiér

Interiér

Rukoväť radiacej páky (C1J) a páka ručnej brzdy (B1A) v čiernej koži, rukoväť radiacej páky
s aplikáciou v striebornej chrómovej farbe
Podlahová krytina Dilour (V5J)
Sedadlo vodiča (SF1) a sedadlo spolujazdca (SF2) elektricky nastaviteľné

Vnútorné zrkadlo (F61) s manuálnym stmavením
Audio 20 USB (EJ8)
Dvojpásmové reproduktory vpredu a vzadu (EL9)
Klimatizácia (HO6)

Rukoväť radiacej páky (C1J) a páka ručnej brzdy (B1A) v čiernej koži, rukoväť radiacej páky
s aplikáciou v striebornej chrómovej farbe
Podlahová krytina Dilour (V5J)
Sedadlo vodiča (S02) a sedadlo spolujazdca (SL1) manuálne nastaviteľné, sedadlo vodiča
s nastavovaním výšky
Multifunkčný volant v čiernej koži napa (CL3) s trojramenným dizajnom s 12 ovládacími
tlačidlami, galvanizovaná vnútorná spona volantu
Vnútorné zrkadlo s automatickým stmavením (F71) s integrovanou funkciou kompasu
Audio 20 USB (EJ8)
Systém ôsmich reproduktorov (E67)
Klimatizácia (HO6)
Združený prístroj s dvomi okrúhlymi prístrojmi v tvare tubusov
Nástupné lišty so vzhľadom hliníka (C1A) a s nápisom Mercedes-Benz
Komfortná slnečná clona na strane vodiča aj spolujazdca
Osvetlenie priestoru na nohy vpredu (LC7), svietidlá osvetlenia výstupnej plochy (LB9)
Dažďový snímač (JF1)
Čelné sklo tepelnoizolačné s tieniacim pásom

Predný nárazník a vizuálna ochrana spodku v matnej čiernej farbe
Zadný nárazník v matnej čiernej farbe s integrovaným stúpadlom
Kľučky dverí v matnej čiernej farbe
Oceľové disky s priemerom 43,2 cm (17") (R1G)

Čalúnenie z čiernej látky Tunja (VY2)
Kľučky dverí (vnútorné aj vonkajšie) vo vysokolesklej čiernej farbe
Prístrojová doska v čiernej farbe s reliéfnym povrchom
Vzduchové dýzy s prstencom v striebornej chrómovej farbe a krížom vo vysokolesklej čiernej
farbe
Rukoväť radiacej páky a páka ručnej brzdy v čiernej farbe, rukoväť radiacej páky s aplikáciou
vo vysokolesklej čiernej farbe
Podlahová krytina z plastu (VK8)
Sedadlo vodiča (S02) a sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné (SL1), sedadlo vodiča
s nastavovaním výšky
Multifunkčný volant s trojramenným dizajnom a 12 ovládacími tlačidlami

Čalúnenie z čiernej látky Posadas (S1F)
Kľučky dverí (vnútorné aj vonkajšie) v striebornej chrómovej farbe
Prístrojová doska v čiernej farbe s reliéfnym povrchom
Vzduchové dýzy s prstencom a krížom v striebornej chrómovej farbe

Obloženie chladiča s integrovanou hviezdou Mercedes a dvoma lamelami v matnej irídiovej
striebornej farbe
Predný nárazník lakovaný vo farbe karosérie s pochrómovanou vizuálnou ochranou spodku
Zadný nárazník, pochrómovaný, s integrovaným stúpadlom
Kľučky dverí, pochrómované
Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18") s dizajnom šiestich zdvojených lúčov (R1C),
himalájsky sivý lak
Vysokovýkonné svetlomety s LED (LG7) s ostrekovačmi svetlometov, zadné svietidlá čiastočne
s technikou svetelných diód (L22)
Hmlové svetlomety s pochrómovaným lemovaním (F1B)
Vonkajšie zrkadlá vyhrievané, elektricky nastaviteľné (F68) a elektricky priklápateľné (F64), vo
farbe karosérie
Systém koľajničiek na ukotvenie nákladu (VV2) na troch stenách korby
Ozdobné lišty línie bokov, pochrómované

Čalúnenie z imitácie kože ARTICO/mikrovlákna DINAMICA (S1H) čierne
Kľučky dverí (vnútorné aj vonkajšie) v striebornej chrómovej farbe
Prístrojová doska a línie bokov dverí v imitácii kože ARTICO s ozdobným švom (J1C)
Vzduchové dýzy s prstencom a krížom v striebornej chrómovej farbe

Dodatočný rozsah sér. výbavy v kombin. s modelom X 350 d 4MATIC

Multifunkčný volant v čiernej koži napa (CL3) s trojramenným dizajnom s 12 ovládacími
tlačidlami, galvanizovaná vnútorná spona volantu
Vnútorné zrkadlo s automatickým stmavením (F71) s integrovanou funkciou kompasu
Audio 20 CD (EA1) s dotykovým poľom
Systém ôsmich reproduktorov (E67)
Automatická klimatizácia THERMOTRONIC (HH4)
Združený prístroj s dvomi okrúhlymi prístrojmi v tvare tubusov
Nástupné lišty so vzhľadom hliníka (C1A) a s nápisom Mercedes-Benz
Komfortná slnečná clona na strane vodiča aj spolujazdca
Osvetlenie priestoru na nohy vpredu (LC7), svietidlá osvetlenia výstupnej plochy (LB9)
Dažďový snímač (JF1)
Čelné sklo tepelnoizolačné s tieniacim pásom
Odkladacia sieťka v priestore na nohy spolujazdca (V5E)
KEYLESS-GO (FX9)
Horizontálny ozdobný prvok so vzhľadom pixelov v matnej čiernej farbe (F2l)

Automatická klimatizácia THERMOTRONIC (HH4)
Prevodovka 7G-TRONIC PLUS (G42)
Radiace páčky na volante (CS1)

Bedrová opierka pre sedadlo vodiča (SE5) a sedadlo spolujazdca (SE4)
Prídavný modul pre držiak na poháre(F1P)

DYNAMIC SELECT (E2S)

Dodatočný rozsah sér. výbavy v kombin. s modelom X 350 d 4MATIC

KEYLESS-GO (FX9)
Uzávierka diferenciálu rozdeľovacej prevodovky (A72)
Funkcia ECO štart – stop (MJ8)

Prevodovka 7G-TRONIC PLUS (G42)
Radiace páčky na volante (CS1)
DYNAMIC SELECT (E2S)
Uzávierka diferenciálu rozdeľovacej prevodovky (A72)
Funkcia ECO štart – stop (MJ8)

7

X 220 d 4MATIC

X 250 d 4MATIC

X 350 d 4MATIC

Línie

Z1X

0,00
0,00

S

S

-

Oceľové disky s priemerom 43,2 cm (17“)
s pneumatikami 255/65 R 17 na 7,5 J x 17 ET 50

R1G

0,00
0,00





-

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17“) so 6-lúčovým dizajnom
vanádiový strieborný lak, s pneumatikami 255/65 R 17 na 7,5 J x 17 ET 50

R1A

498,00
415,00

�

�

-

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17“) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov
čierny lak, leštené, s pneumatikami 255/65 R 17 na 7,5 J x 17 ET 50

R1B

696,00
580,00

�

�

-

Línia PURE

Kód

Línia PURE je vďaka svojej premyslenej funkcionalite dokonale pripravená na každodenné výzvy.

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Pozostáva z línie PURE exteriér a línie PURE interiér.

Línia PURE exteriér
Prvky línie PURE exteriér: obloženie chladiča s integrovanou hviezdou Mercedes a dvoma lamelami v matnej čiernej farbe,
predný nárazník a vizuálna ochrana spodku v matnej čiernej farbe; zadný nárazník v matnej čiernej farbe s integrovaným
stúpadlom; kľučky dverí v matnej čiernej farbe; oceľové disky s priemerom 43,2 cm (17“) (R1G); svetlomety s technikou
s halogénovými žiarovkami (L12); hmlové svetlomety (L16); vonkajšie zrkadlá, elektricky nastaviteľné (F54), v matnej čiernej
farbe; upevňovacie oká (Z81), vždy dve na oboch bočných stenách ložnej plochy; otváranie zadnej bočnice pod uhlom 90°;
osvetlenie ložnej plochy s technikou so svetelnými diódami.

Nezabúdajte: čím je nižší profil pneumatík pri určitej veľkosti diskov, tým horší je komfort jazdy na zlých cestách. Znižuje sa komfort odvaľovania aj tlmenia a zvyšuje sa riziko, že sa pneumatiky a disky poškodia pri prejazde cez prekážky.

8

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

X 350 d 4MATIC

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 250 d 4MATIC

Línia PURE
Línia PURE interiér

X 220 d 4MATIC

Línie





-

�

�

-





-

Prvky línie PURE interiér: čalúnenie z čiernej látky Tunja (VY2); kľučky dverí (vnútorné aj vonkajšie) vo vysokolesklej čiernej
farbe; prístrojová doska v čiernej farbe s reliéfnym povrchom; vzduchové dýzy s prstencom v striebornej chrómovej farbe
a krížom vo vysokolesklej čiernej farbe; rukoväť radiacej páky a páka ručnej brzdy v čiernej farbe, rukoväť radiacej páky
s aplikáciou vo vysokolesklej čiernej farbe; podlahová krytina z plastu (VK8); sedadlo vodiča (S02) a sedadlo spolujazdca
(SL1) manuálne nastaviteľné, sedadlo vodiča s nastavovaním výšky; multifunkčný volant s trojramenným dizajnom
a 12 ovládacími tlačidlami; vnútorné zrkadlo s manuálnym stmavením; Audio 20 USB (EJ8); dvojpásmové reproduktory
vpredu a vzadu (EL9); klimatizácia (H06); stredová konzola s veľkým úložným priečinkom; lakťová opierka a držiak na poháre;
čalúnenie stropu, béžová macchiato (VD4).

schwarz

Čalúnenie z čiernej látky Tunja
Čierna látka Tunja dodáva sedadlám atraktívny a moderný vzhľad.
Je priedušná a mimoriadne odolná.

VY2

0,00
0,00

VU9

105,60
88,00

schwarz

Čalúnenie z čiernej koženky
Čierna koženka dodáva interiéru robustný ráz a presvedčí svojím ľahko ošetrovateľným povrchom.
Informationen
Titel

Multifunkčný volant s trojramenným dizajnom a 12 ovládacími tlačidlami

schwarz

Code

VY2

Gruppierung

Stoff Tunja

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

0,00
0,00

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

Informationen
Titel

schwarz

Code

VU9

Gruppierung

Kunstleder

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

1/1

1/1

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

9

Z1Y

2 191,20
1 826,00

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17“) so 6-lúčovým dizajnom
vanádiový strieborný lak,
s pneumatikami 255/65 R 17 na 7,5 J x 17 ET 50

R1A

0,00
0,00

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17“) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov
čierny lak, leštené,
s pneumatikami 255/65 R 17 na 7,5 J x 17 ET 50

R1B

249,60
208,00

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18“) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov
himalájsky sivý lak, s pneumatikami 255/60 R 18 na 7,5 J x 18 ET 50

R1C

498,00
415,00

Vďaka svojej všestrannosti je línia PROGRESSIVE dobre vybavená na pracovné úlohy aj spontánne dobrodružstvá, a pritom sa
profiluje vysokou úrovňou výbavy a komfortu.
Pozostáva z línie exteriér PROGRESSIVE a línie interiér PROGRESSIVE. V kombinácii s modelom X 350 d 4MATIC obsahuje
línia PROGRESSIVE nasledujúce ďalšie prvky sériovej výbavy: automatická klimatizácia THERMOTRONIC (HH4), prevodovka
7G-TRONIC PLUS (G42), radiace páčky na volante (CS1), DYNAMIC SELECT (E2S), KEYLESS-GO (FX9), uzávierka diferenciálu
rozdeľovacej prevodovky (A72), funkcia ECO štart – stop (MJ8).

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Línia PROGRESSIVE

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Línie

�

�

S







�

�

�

�

�

�

Línia PROGRESSIVE exteriér
Prvky línie PROGRESSIVE exteriér (rozšírenie línie PURE): 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 stúpadlom; kľučky dverí, pochrómované;
disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17“) so 6-lúčovým dizajnom (R1A), vanádiový strieborný lak; vonkajšie zrkadlá,
elektricky nastaviteľné (F68), vo farbe karosérie; systém koľajničiek na ukotvenie nákladu (VV2) na troch stenách korby.

Súčasť balíka Style (F2S)
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18“) s dizajnom piatich zdvojených lúčov
čierny lak, leštené,
s pneumatikami 255/60 R 18 na 7,5 J x 18 ET 50

R1D

696,00
580,00

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19“) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov
čierny lak, leštené,
s pneumatikami 255/55 R 19 na 7,5 J x 19 ET 50

R1E

1 094,40
912,00

R1F

1 094,40
912,00

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Línia PROGRESSIVE exteriér

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Línie

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Len s letnými pneumatikami (RM7)

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19“) s mnoholúčovým dizajnom
tremolitový sivý lak, leštené,
s pneumatikami 255/55 R 19 na 7,5 J x 19 ET 50
Len s letnými pneumatikami (RM7)

Nezabúdajte: čím je nižší profil pneumatík pri určitej veľkosti diskov, tým horší je komfort jazdy na zlých cestách. Znižuje sa komfort odvaľovania aj tlmenia a zvyšuje sa riziko, že sa pneumatiky a disky poškodia pri prejazde cez prekážky.

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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X 350 d 4MATIC

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 250 d 4MATIC

Línia PROGRESSIVE
Línia PROGRESSIVE interiér

X 220 d 4MATIC

Línie







�

�

�

�

�

�







Prvky línie PROGRESSIVE interiér (rozšírenie línie PURE): čalúnenie z čiernej látky Posadas (S1F); kľučky dverí (vnútorné aj
vonkajšie) v striebornej chrómovej farbe; združený prístroj s dvomi okrúhlymi prístrojmi v tvare tubusov; vzduchové dýzy
s prstencom a krížom v striebornej chrómovej farbe ; rukoväť radiacej páky (C1J) a páka ručnej brzdy (B1A) v čiernej koži,
rukoväť radiacej páky s aplikáciou v striebornej chrómovej farbe; podlahová krytina Dilour (V5J); nástupné lišty so vzhľadom
hliníka a s nápisom Mercedes-Benz (C1A); multifunkčný volant v čiernej koži napa s trojramenným dizajnom s 12 ovládacími
tlačidlami, galvanizovaná vnútorná spona volantu (CL3); vnútorné zrkadlo s automatickým stmavením s integrovanou funkciou
kompasu (F71); systém ôsmich reproduktorov (E67); komfortná slnečná clona na strane vodiča (F1G) a spolujazdca (F1I);
osvetlenie priestoru na nohy vpredu (LC7); svietidlo osvetlenia výstupnej plochy (LB9); dažďový snímač (JF1); čelné sklo
tepelnoizolačné s tieniacim pásom.

1/1

schwarz

Čalúnenie z čiernej látky Posadas
Čierna látka Posadas dodáva sedadlám atraktívny a moderný vzhľad.
Je priedušná a mimoriadne odolná.

21.7.2017

Stand

Freigegeben

Freigabestatus

Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser DINAMICA

Gruppierung

S1H

Code

0,00
0,00

S1H

0,00
0,00

VD7

264,00
220,00

CL3

0,00
0,00

Titel

schwarz

Informationen
Informationen
Titel

schwarz

Code

S1F

Gruppierung

Stoff Posadas

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

schwarz

Čalúnenie stropu, čierna
Čierne čalúnenie stropu sa v interiéri vozidla stará o progresívne a ušľachtilé prostredie.

Zusatzinformation

Len s balíkom komfortnej výbavy (F2R)

Hintergrundinformationen

Čalúnenie imitácia kože ARTICO/mikrovlákno DINAMICA čierne
Imitácia kože ARTICO/čierne mikrovlákno DINAMICA dodáva interiéru vysokokvalitný
a zároveň štýlový vzhľad.

S1F

1/1

Multifunkčný volant v čiernej koži napa s trojramenným dizajnom s 12 ovládacími tlačidlami,
galvanizovaná vnútorná spona volantu
Trojramenný multifunkčný volant v čiernej koži napa vizuálne zhodnocuje kokpit. Ergonomicky
vytvarovaný veniec volantu príjemný na dotyk citeľne zvyšuje komfort. V oblasti uchopenia je koža
napa perforovaná. Kvalitu koženého volantu okrem toho vizuálne zvyšuje aj ozdobná spona
v striebornej chrómovej farbe.
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Línia POWER svojimi atraktívnymi prvkami výbavy pozdvihuje dizajn, komfort a hodnotný vzhľad na celkom novú úroveň.

Z1Z

Pozostáva z línie POWER exteriér a línie POWER interiér.

8 263,201
6 886,00

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Línia POWER

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Línie

-

�

-

2 822,402
2 352,00

kombinácii s modelom X 350 d 4MATIC obsahuje línia POWER nasledujúce ďalšie prvky sériovej výbavy: prevodovka
7G-TRONIC PLUS (G42), radiace páčky na volante (CS1), DYNAMIC SELECT (E2S), uzávierka diferenciálu rozdeľovacej
prevodovky (A72), funkcia ECO štart – stop (MJ8)).

�

Línia POWER exteriér
Prvky línie POWER exteriér (rozšírenie línie PROGRESSIVE): predný nárazník lakovaný vo farbe karosérie s pochrómovanou
vizuálnou ochranou spodku; ozdobné lišty línie bokov, pochrómované; disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18“)
s dizajnom šiestich zdvojených lúčov (R1C), himalájsky sivý lak; vysokovýkonné svetlomety s LED (LG7) s ostrekovačmi
svetlometov, zadné svietidlá čiastočne s technikou svetelných diód (L22); hmlové svetlomety s pochrómovaným lemovaním
(F1B); vonkajšie zrkadlá vyhrievané, elektricky nastaviteľné (F68) a elektricky priklápateľné (F64), vo farbe karosérie.

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18“) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov
himalájsky sivý lak,
s pneumatikami 255/60 R 18 na 7,5 J x 18 ET 50

R1C

0,00
0,00

-





Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18“) s dizajnom piatich zdvojených lúčov
čierny lak, leštené,
s pneumatikami 255/60 R 18 na 7,5 J x 18 ET 50

R1D

249,60
208,00

-

�

�

1
2

Cena pre X 250 d 4MATIC.
Cena pre X 350 d 4MATIC.
�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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X 250 d 4MATIC

X 350 d 4MATIC

Línia POWER exteriér

X 220 d 4MATIC

Línie

R1E

596,40
497,00

-

�

�

R1F

596,40
497,00

-

�

�

Kód

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19“) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov
čierny lak, leštené,
s pneumatikami 255/55 R 19 na 7,5 J x 19 ET 50

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Súčasť balíka Style (F2S)
Len s letnými pneumatikami (RM7)

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19“) s mnoholúčovým dizajnom
tremolitový sivý lak, leštené,
s pneumatikami 255/55 R 19 na 7,5 J x 19 ET 50
Len s letnými pneumatikami (RM7)

Nezabúdajte: čím je nižší profil pneumatík pri určitej veľkosti diskov, tým horší je komfort jazdy na zlých cestách. Znižuje sa komfort odvaľovania aj tlmenia a zvyšuje sa riziko, že sa pneumatiky a disky poškodia pri prejazde cez prekážky.
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

X 250 d 4MATIC

X 350 d 4MATIC

Línia POWER
Línia POWER interiér

X 220 d 4MATIC

Línie

S1H

0,00
0,00

-





S1G

1 089,60
908,00

-

�

�

S1B

1 089,60
908,00

-

�

�

VD7

264,00
220,00

-

�

�

CL3

0,00
0,00

-





Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Prvky línie POWER interiér (rozšírenie línie PROGRESSIVE): čalúnenie imitácia kože ARTICO/mikrovlákno DINAMICA čierne
(S1H); kľučky dverí (vnútorné aj vonkajšie) v striebornej chrómovej farbe; prístrojová doska a línie bokov dverí v imitácii kože
ARTICO s ozdobným švom (J1C); horizontálny ozdobný prvok so vzhľadom pixlov v matnej čiernej farbe (F2l); sedadlo vodiča
(SF1) a sedadlo spolujazdca (SF2) elektricky nastaviteľné; bedrová opierka pre sedadlo vodiča (SE5) a sedadlo spolujazdca
(SE4); Audio 20 CD (EA1) s dotykovým poľom; systém ôsmich reproduktorov (E67); automatická klimatizácia THERMOTRONIC
(HH4); odkladacia sieťka v priestore na nohy spolujazdca (V5E); KEYLESS-GO (FX9).
1/1
Hintergrundinformationen
Zusatzinformation
21.7.2017

Stand

Freigegeben

Freigabestatus

Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser DINAMICA

Gruppierung

S1H

Code

schwarz

Titel
Informationen

Čalúnenie, čierna koža
Sedadlá v čiernej koži dodávajú interiéru exkluzívnu atmosféru. Rozmaznávajú vysokým komfortom
sedenia a príjemným pocitom z dotyku. K štýlovému vzhľadu prispievajú aj kontrastné ozdobné švy
vo farbe alpaková sivá. Koža je vysokokvalitná, odolná proti opotrebovaniu a znečisteniu.
Čalúnenie, koža orechová hnedá
Koža vo farbe orechová hnedá vnáša do interiéru exkluzivitu, je odolná proti opotrebovaniu
a znečisteniu. K štýlovému vzhľadu prispievajú aj kontrastné ozdobné švy v čiernej farbe.
Čalúnenie stropu, čierna
Čierne čalúnenie stropu sa v interiéri vozidla stará o progresívne a ušľachtilé prostredie.

schwarz

schwarz

Čalúnenie imitácia kože ARTICO/mikrovlákno DINAMICA čierne
Imitácia kože ARTICO/čierne mikrovlákno DINAMICA dodáva interiéru vysokokvalitný a zároveň
štýlový vzhľad.

nussbraun

Informationen
Titel

schwarz

Code

S1G

Gruppierung

Leder

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

Informationen
Titel

nussbraun

Code

S1B

Gruppierung

Leder

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

1/1

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

Multifunkčný volant v čiernej koži napa s trojramenným dizajnom s 12 ovládacími tlačidlami,
galvanizovaná vnútorná spona volantu
Trojramenný multifunkčný volant v čiernej koži napa vizuálne zhodnocuje kokpit. Ergonomicky
vytvarovaný veniec volantu príjemný na dotyk citeľne zvyšuje komfort. V oblasti uchopenia
je koža napa perforovaná. Kvalitu koženého volantu okrem toho vizuálne zvyšuje aj ozdobná spona
v striebornej chrómovej farbe.

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

1/1

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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Ozdobný prvok s textúrou dreva v matnej hnedej farbe
Ušľachtilý ozdobný prvok s textúrou dreva v matnej hnedej farbe dodáva interiéru exkluzívny,
individuálny nádych.

X 350 d 4MATIC

Ozdobný prvok so vzhľadom hliníka, s pozdĺžnym výbrusom
Ozdobný prvok so vzhľadom hliníka s pozdĺžnym výbrusom vytvára v interiéri štýlové a moderné
prostredie.

F2I

0,00
0,00

-





F2J

110,40
92,00

-

�

�

F2K

273,60
228,00

-

�

�

Kód

Zierelement Pixeloptik, schwarz matt

Ozdobný prvok so vzhľadom pixlov v matnej čiernej farbe
Ozdobný prvok so vzhľadom pixlov v matnej čiernej farbe zdôrazňuje vysokokvalitné prostredie
interiéru.

X 250 d 4MATIC

Línia POWER interiér

X 220 d 4MATIC

Línie
Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Zierelement Aluminiumoptik mit Längsschliff

Informationen Holzmaseroptik, braun matt
Zierelement
Titel

Zierelement Pixeloptik, schwarz matt

Code

F2I

Gruppierung

Zierelemente

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

Informationen
Titel

Zierelement Aluminiumoptik mit

Code

Längsschliff
F2J

Gruppierung

Zierelemente

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Zusatzinformation

1/1

Hintergrundinformationen

Informationen
Titel

Zierelement Holzmaseroptik, braun matt

Code

F2K

Gruppierung

Zierelemente

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

1/1

1/1
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Dizajn
Balík Style

18

Laky20
Odporučené kombinácie

21

17

X 220 d 4MATIC

X 250 d 4MATIC

X 350 d 4MATIC

Dizajn

�

�

�

1 651,20
1 376,00

-

�

�

1 214,40
1 012,00

-

�

�

1 412,40
1 177,00

-

�

�

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

0,00
0,00

S

S

S

S líniou POWER (Z1Z) a diskmi z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18‘‘)

0,00
0,00

-

S

S

Balík Style

Kód

Prvky balíka Style: balík Style nadchne výrazným dizajnom pikapu a presvedčí funkčnými prednosťami. Bočná strana priťahuje
pohľady diskmi z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19 palcov) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov pre líniu POWER a
diskmi z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18 palcov) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov pre líniu PROGRESSIVE ako aj
s nášľapnými doskami, oknami v zadnej časti s tmavým sklom a eloxovaným pozdĺžnym držiakom na strešný nosič. Ako ďalšie
atraktívne prvky výbavy ešte zvyšujú kvalitu balíka v rámci línie PROGRESSIVE 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 dodatočnú možnosť vetrania..

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

F2S

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

2 684,40
2 237,00

S líniou POWER (Z1Z)
S líniou POWER (Z1Z) a diskmi z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18‘‘), s dizajnom šiestich zdvojených lúčov (R1C)
Len s pneumatikami M+S (RM1)

S líniou POWER (Z1Z) a diskmi z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18‘‘), s dizajnom piatich zdvojených lúčov (R1D)
Len s pneumatikami M + S (RM1)

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18“) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov
himalájsky sivý lak, s pneumatikami
255/60 R 18 na 7,5 J x 18 ET 50

R1C

Len s pneumatikami M + S (RM1)
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18“) s dizajnom piatich zdvojených lúčov
čierny lak, leštené, s pneumatikami
255/60 R 18 na 7,5 J x 18 ET 50

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Balík Style

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Dizajn

�

�

�

-

S

S

�

�

�

-

S

S

�

�

�

-

�

�

R1D

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

249,60
208,00

S líniou POWER (Z1Z) a diskmi z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18‘‘), s dizajnom piatich
zdvojených lúčov (R1D)

0,00
0,00

Len s pneumatikami M + S (RM1)

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19“) s dizajnom šiestich zdvojených lúčov
čierny lak, leštené, s pneumatikami 255/55 R 19 na 7,5 J x 19 ET 50

R1E

Len s letnými pneumatikami (RM7)

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

596,40
497,00

S líniou POWER (Z1Z)

0,00
0,00

Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 48,3 cm (19“) s mnoholúčovým dizajnom
tremolitový sivý lak, leštené, s pneumatikami
255/55 R 19 na 7,5 J x 19 ET 50

R1F

Len s letnými pneumatikami (RM7)

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

596,40
497,00

S líniou POWER (Z1Z)

99,60
83,00

Nezabúdajte: čím je nižší profil pneumatík pri určitej veľkosti diskov, tým horší je komfort jazdy na zlých cestách. Znižuje sa komfort odvaľovania aj tlmenia a zvyšuje sa riziko, že sa pneumatiky a disky poškodia pri prejazde cez prekážky.

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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Dizajn
Laky

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

chisanaweiß

Unilaky

0,00
0,00
biela Chisana (9139)

danakilrot

granitgrün

Informationen
Titel

chisanaweiß

Code

9139

Gruppierung

Unilacke

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

červená Danakil (3142)

beringweiß

žulová zelená (6580)

kabaraschwarz

cavansitblau

Metalické laky
Titel

danakilrot

Code

3142

1/1

granitgrün
6580

Gruppierung

Unilacke

Gruppierung

Unilacke

Freigegeben

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Stand

1.12.2016

Zusatzinformation

Zusatzinformation

Hintergrundinformationen

Hintergrundinformationen

beringová biela (9389)

Informationen
9389
Metalliclacke

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

čierna Kabara (9291)

diamantsilber

1/1

Titel

kabaraschwarz

Code

9291

Gruppierung

Metalliclacke

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

Titel
1/1

skalná sivá (7259)
Informationen
Titel

felsgrau

Code

7259

Gruppierung

Metalliclacke

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

1/1

Zusatzinformation

diamantová strieborná (9988)

Freigegeben
27.1.2014

axinitová bronzová (1288)
Informationen

Informationen
Titel

diamantsilber

Code

9988

Gruppierung

Metalliclacke

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

11.1.2013

1/1

Titel

axinitbronze

Code

1288

Gruppierung

Metalliclacke

Freigabestatus

Freigegeben

Stand

21.7.2017

1/1

Zusatzinformation
Hintergrundinformationen

Hintergrundinformationen

1/1

5890
Metalliclacke

Freigabestatus
Stand
Hintergrundinformationen

Hintergrundinformationen

Zusatzinformation

Hintergrundinformationen

cavansitblau

Code
Gruppierung

Zusatzinformation

Zusatzinformation

Hintergrundinformationen

kavansitová modrá (5890)

axinitbronze

Informationen

Informationen

beringweiß

Code
Gruppierung

Zusatzinformation
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Titel
Code

Freigabestatus

felsgrau

Titel

627,60
523,00

Informationen

Informationen

1/1

1/1

orechová hnedá
S1B

čierna

Koža

S1G

čierna

čierna

Imitácia kože ARTICO/
mikrovlákno DINAMICA

S1H

čierna
S1F

Látka Posadas

VU9

Koženka

VY2

čierna

Možnosti kombinácií
čalúnenia a lakov

Látka Tunja

Dizajn

Kód

UNILAKY
biela Chisana

9139

�

�

�

�

�

�

červená Danakil

3142

�

�

�

�

�

�

žulová zelená

6580

�

�

�

�

�

�

beringová biela

9389

�

�

�

�

�

�

čierna Kabara

9291

�

�

�

�

�

�

kavansitová modrá

5890

�

�

�

�

�

�

skalná sivá

7259

�

�

�

�

�

�

diamantová strieborná

9988

�

�

�

�

�

�

axinitová bronzová

1288

�

�

�

�

�

�

METALICKÉ LAKY

�

Odporúčané

�

Možné

— Nedodáva sa
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Balíky mimoriadnej výbavy
Balík komfortnej výbavy23
Balík plus24
Zimný balík25

22

S balíkom komfortnej výbavy sa z interiéru stane priestor plný pohodlia: elektricky nastaviteľné sedadlá s bedrovou opierkou
pre vodiča aj spolujazdca, ako aj čalúnenie z imitácie kože ARTICO/mikrovlákna DINAMICA výrazne zvyšujú komfort sedenia
a hodnotu interiéru. Vďaka automatickej klimatizácii THERMOTRONIC si vodič aj spolujazdec môžu oddelene nastaviť želanú
teplotu podľa vlastných predstáv. Vyspelá filtrácia dôkladne udržiava prach, sadze aj zápach mimo interiéru. Odkladacia sieťka
v priestore na nohy spolujazdca okrem toho poskytuje praktickú možnosť odkladania, napríklad na mapy alebo časopisy.

F2R

1 512,40
1 260,00

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Balík komfortnej výbavy

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Balíky mimoriadnej výbavy.

�

�

-

-

-

�

Len s líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

1 248,00
1 040,00

S modelom X 350 d 4MATIC
Len s líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

Sedadlo vodiča aj sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné
Elektrické nastavenie sedadla umožňuje stlačením tlačidla prispôsobiť sedadlo vodiča a
spolujazdca individuálnym požiadavkám na komfort. Zosilnené čalúnenie na operadle sedadla
zlepšuje bočnú oporu, čo je výhodou najmä pri agilných jazdách v zákrutách alebo v teréne.
Možnosti nastavenia zahŕňajú pozdĺžne nastavenie sedadla, nastavenie sklonu operadla, ako
aj výšky a sklonu sedacej podušky. Nastavenia sa ovládajú pomocou ovládacieho poľa na boku
sedadla.

SF1
+
SF2

0,00
0,00

Bedrová opierka pre sedadlo vodiča a sedadlo spolujazdca
Bedrová opierka sedadiel vodiča a spolujazdca nastaviteľná v dvoch smeroch podopiera chrbticu
v bedrovej oblasti a vďaka ergonomickej polohe sedenia odbremeňuje chrbát najmä pri dlhých
jazdách. Komfortne sa nastavuje dvojcestným prepínačom na bočnej vonkajšej strane sedadla.

SE5
+
SE4

0,00
0,00

Automatická klimatizácia THERMOTRONIC
Automatická klimatizácia THERMOTRONIC výrazne zvyšuje teplotný komfort všetkých cestujúcich
a je dôležitým prvkom na zvýšenie bezpečnosti najmä pri vyššej vonkajšej teplote. Automaticky
reguluje teplotu, množstvo vzduchu a rozdelenie vzduchu v dvoch klimatizovaných zónach tak, aby
sa vodič a spolujazdec cítili dobre aj pri rozdielnych požiadavkách na teplotu. Vyspelý filter vo veľkej
miere zabraňuje, aby sa prach, sadze a peľ zo vzduchu dostali do interiéru. Integrované odvlhčovanie vzduchu je aj v režime vyhrievania spoľahlivou ochranou proti zaroseniu skiel. Výduchy vzduchu
v priestore na nohy a vzduchové dýzy na zadnej strane stredovej konzoly sa postarajú o príjemnú
teplotu aj v oblasti zadných sedadiel.

HH4

0,00
0,00

Čalúnenie z imitácie kože ARTICO/mikrovlákna DINAMICA čierne
Čalúnenie z imitácie kože ARTICO/z čierneho mikrovlákna DINAMICA dodáva interiéru
kvalitný a súčasne štýlový vzhľad.

S1H

0,00
0,00

Odkladacia sieťka v priestore na nohy spolujazdca
V odkladacej sieťke v priestore na nohy spolujazdca možno uložiť predmety ako mapy,
časopisy alebo fľaše a pritom sú vždy poruke.

V5E

0,00
0,00

21.7.2017

Stand

Freigegeben

Freigabestatus

Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser DINAMICA

Gruppierung

S1H

Code

schwarz

Titel
Informationen

schwarz

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

Zusatzinformation

�

Hintergrundinformationen

Dodáva sa za príplatok

1/1

�

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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F2Q

855,60
713,00

PARKTRONIC
Systém PARKTRONIC po rozpoznaní prekážok varuje vodiča pri parkovaní a manévrovaní
vizuálnymi a zvukovými signálmi, čím zvyšuje komfort jazdy a bezpečnosť.

EZ8

0,00
0,00

Systém koľajničiek na ukotvenie nákladu
Systém koľajničiek na ukotvenie nákladu na troch stenách korby umožňuje flexibilné a dôkladné
zaistenie nákladu, napríklad pomocou upevňovacích popruhov. Okrem toho je na bočných
stenách a na prednej strane korby namontovaný profil C s flexibilne posúvateľnými upevňovacími
krúžkami, ktorý možno upevniť aj bez použitia náradia.

VV2

0,00
0,00

Balík plus kombinuje systém PARKTRONIC so systémom koľajničiek na ukotvenie nákladu a uľahčuje parkovanie, manévrovanie, ako aj zaistenie nákladu. Kombinácia oboch výbav sa postará o zvýšenie komfortu jazdy a bezpečnosti. Systém
PARKTRONIC po rozpoznaní prekážok varuje vodiča pri parkovaní a manévrovaní vizuálnymi a zvukovými signálmi. Systém
koľajničiek na ukotvenie nákladu na troch stenách korby umožňuje flexibilné a dôkladné zaistenie nákladu, napríklad
pomocou upevňovacích popruhov.

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Balík plus

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Balíky mimoriadnej výbavy

�

�

-

Len s líniou PURE (Z1X)
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F2W

418,80
349,00

Vyhrievanie sedadla vodiča a sedadla spolujazdca
Rýchle vyhriatie sedacích plôch a operadiel sedadla zvyšuje pocit pohody a komfort jazdy vodiča
aj spolujazdca pri chladných teplotách.

H16
+
H15

0,00
0,00

Dýzy ostrekovačov vyhrievané
Vyhrievanie chráni v mínusových teplotách dýzy ostrekovačov a prívody umývacieho roztoku
proti zamŕzaniu, čo umožňuje čistenie skiel aj pri nízkych teplotách. Dokáže to zlepšiť výhľad
vodiča predovšetkým pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Vyhrievanie sa aktivuje
pri teplote pod 5 °C a vypína sa pri prekročení teploty 8 °C.

F2F

0,00
0,00

Zimný balík zvyšuje komfort jazdy vyhrievaním predných sedadiel a vyhrievanými dýzami ostrekovačov pri nízkej vonkajšej
teplote a nepriaznivom počasí. Vyhrievanie sedadiel rozmaznáva vodiča aj spolujazdca príjemne temperovanými sedacími
plochami. Vďaka vyhrievaniu dýz ostrekovačov a prívodov, ktoré bráni zamrznutiu umývacieho roztoku, možno lepšie očistiť
čelné sklo aj pri nízkej vonkajšej teplote.

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Zimný balík

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Balíky mimoriadnej výbavy

�

�

�

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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Sériová výbava a mimoriadna výbava
Exteriér27
Osvetlenie a videnie
27
Systémy zamykania
28
Sklá a zrkadlá
28
Strešné systémy a ložný priestor
29
Montované diely
31
Spájacie zariadenie
31
Kolesá32
Interiér33
Sedadlá33
Priestor na nohy
34
Klimatizovanie interiéru
34
Odkladacie priestory
35
Bezpečnosť a asistenčné systémy

37

Parkovanie a manévrovanie

38

Infotainment, navigácia a komunikácia

39

Náhon43
Podvozok45
Šasi45

26

Svetlomety s technikou s halogénovými žiarovkami
Halogénové svetlomety s technikou reflektora ponúkajú vysokú intenzitu svetla a dlhú životnosť.
Svojím tvarom a osvetľovacími funkciami súčasne určujú aj dizajn prednej časti a bokov vozidla.

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Exteriér
Osvetlenie a videnie

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

0,00
0,00

S

S

S

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

S

S

S

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

L12

Nie s líniou POWER (Z1Z)

Vysokovýkonné svetlomety s LED a zadné svietidlá čiastočne s technikou so svetelnými
diódami
Vysokovýkonné svetlomety s LED, ako aj zadné svietidlá čiastočne s technikou so svetelnými
diódami svojím typickým dizajnom pochodne vizuálne zvyšujú hodnotu exteriéru počas dňa aj
v noci a zabezpečujú vynikajúcu viditeľnosť aj v tme. Technika so svetelnými diódami vytvára
príjemné jasné svetlo. V porovnaní s tradičnými halogénovými svetlometmi tak možno
prostredníctvom osvetlenia vozidla, ako aj stretávacieho a diaľkového svetla docieliť rovnomernejšie
osvetlenie vozovky. Technika so svetelnými diódami sa okrem toho vyznačuje dlhou životnosťou
a veľmi nízkou spotrebou energie – aj napriek vyššej svetelnej intenzite.

LG7
+
L22

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)
Len s balíkom Style (F2S)

S líniou POWER (Z1Z)
Hmlové svetlomety
Halogénové hmlové svetlomety zlepšujú výhľad vodiča a viditeľnosť vozidla aj pri nepriaznivých
poveternostných podmienkach. Hmlové svetlomety sú integrované v prednom nárazníku a vytvárajú
pred vozidlom široký svetelný kužeľ, ktorý osvetlí aj okraje vozovky.

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

L16

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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Balík ochrany proti krádeži
Balík ochrany proti krádeži pomáha zabezpečiť vozidlo pri rozpoznaní nebezpečenstva krádeže
prostredníctvom vizuálneho a zvukového poplachu. Obsahuje poplašné zariadenie (EDW), monitorovanie interiéru a ochranu proti odtiahnutiu. Keď je systém aktivovaný, poplach sa spustí pri
neoprávnenom otvorení dverí alebo kapoty motora, ak je zaznamenaný pohyb v interiéri alebo
pri nadvihnutí vozidla vpredu alebo vzadu na jednej strane. Zvukový poplach zaznieva v intervale
cca 25 sekúnd a výstražné blikajúce svietidlá blikajú cca štyri minúty s rýchlou frekvenciou.
Ochrana proti krádeži sa automaticky aktivuje alebo deaktivuje prostredníctvom centrálneho
zamykania.

FY1

KEYLESS-GO
Systém oprávnenia na prístup a na jazdu KEYLESS-GO umožňuje pohodlné otváranie aj zamykanie,
ako aj rýchle štartovanie vozidla pomocou elektronického kľúča, ktorý stačí mať pri sebe. Dvere
vodiča a spolujazdca možno otvoriť aj zamknúť dotykom kľučky dverí, pričom nemusíte v ruke držať
kľúč od vozidla. Pomocou štartovacej funkcie KEYLESS-GO možno jednoduchým stlačením tlačidla
štart – stop, ktoré je umiestnené v zámku zapaľovania, aj rýchlo naštartovať a vypnúť motor.

FX9

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Exteriér
Systémy zamykania

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

�

�

�

0,00
0,00
0,00
0,00

-

-

S

-



S

0,00
0,00

-





0,00
0,00

S

S

S

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH
398,40
332,00

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)
S líniou POWER (Z1Z)

Sklá a zrkadlá
Vonkajšie zrkadlá, elektricky priklápateľné
Elektricky priklápateľné vonkajšie zrkadlá sú v priklopenom stave lepšie chránené pred poškodením
v stiesnených podmienkach alebo pri parkovaní.

F64

S líniou POWER (Z1Z)
Tepelnoizolačné sklá na celom vozidle a vyhrievateľné zadné sklo
Tepelnoizolačné sklo na celom vozidle znižuje prehrievanie interiéru v dôsledku priameho slnečného
žiarenia. Čelné sklo, bočné sklá a zadné sklo sú navyše tónované dozelena. Vyhrievanie zadného
skla v chladnom alebo vo vlhkom a zároveň chladnom počasí zmierňuje zahmlievanie alebo
namŕzanie zadného skla.
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

H20
+
H22

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Tónované sklá vzadu, tmavé sklo
Tepelnoizolačné tmavo tónované sklo od stĺpika B chráni cestujúcich pred intenzívnym slnečným
žiarením a účinne chráni interiér pred zvedavými pohľadmi do vozidla. Tmavo tónované sklá okrem
toho zvyšujú atraktivitu vozidla.

W70

0,00
0,00

W1B

319,20
266,00

W85

0,00
0,00

FE8
+
FE2

0,00
0,00

D14

0,00
0,00

X 350 d 4MATIC

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 250 d 4MATIC

Exteriér
Sklá a zrkadlá

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

�

�

�

�

�

�

�

�

�

S

S

S

�

�

�

Len s balíkom Style (F2S)

Ochrana zadného skla
Ochrana zadného skla ponúka v interiéri možnosť dodatočnej ochrany pred vniknutím nákladu do
interiéru. Na tento účel sa využívajú oceľové profily nalakované vo farbe karosérie, ktoré prekrývajú
oblasť zadného skla. Okrem toho rozširujú možnosti upevnenia nákladu.
Len s líniou PURE (Z1X) alebo s líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

Posuvné okno na zadnom skle, elektrické
Zadné posuvné okno možno pohodlne elektricky otvoriť aj zatvoriť, uľahčuje prístup ku korbe
a ponúka ďalšiu možnosť vetrania interiéru. Je namontované do pevného zasklenia v zadnej časti
interiéru. Posuvné okno je vyhrievané, vďaka čomu pri nízkych teplotách rýchlejšie rozmrznú
zamrznuté sklá.
Len s balíkom Style (F2S)

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Na jednoduchú a pohodlnú obsluhu elektrického ovládania okien vpredu aj vzadu slúžia ovládacie
tlačidlá na lakťových opierkach dverí.

Strešné systémy a ložný priestor
Pozdĺžny držiak na strešný nosič, eloxovaný
Pozdĺžny držiak na strešný nosič je vyhotovený z hodnotného eloxovaného hliníka a dizajnu exteriéru
dodáva individuálny vzhľad. Umožňuje prepravu ďalšieho nákladu na streche vozidla. Príslušné
základné nosiče a vhodné príslušenstvo, ako sú strešné boxy alebo nosiče bicyklov, možno objednať
ako originálne príslušenstvo Mercedes-Benz.
Len s balíkom Style (F2S)

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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Komfortná stropná ovládacia jednotka
Komfortná stropná ovládacia jednotka zahŕňa množstvo funkcií osvetlenia. Vnútorné svietidlá
a nasvietenie kokpitu príjemne osvetľujú interiér a uľahčujú orientáciu v tme. Svietidlá na čítanie
pre vodiča a spolujazdca ponúkajú bodové osvetlenie, ktoré umožňuje aj bezproblémové čítanie.
Súčasťou stropnej ovládacej jednotky je okrem toho aj tlačidlo systému núdzového volania
Mercedes-Benz a praktický priečinok na okuliare, v ktorom sú okuliare alebo slnečné okuliare
bezpečne uložené a pritom na dosah.

LC4

0,00
0,00

Otváranie zadnej bočnice pod uhlom 180°
Otváranie zadnej bočnice pod uhlom 180° uľahčuje prístup ku korbe, lebo umožňuje úplné
vyklopenie zadnej bočnice do dolnej polohy. Je to výhodné napríklad pri nakladaní vozidla pomocou
vidlicového nakladača, ktorý sa tak dokáže viac priblížiť ku korbe. Podmienkou na otváranie zadnej
bočnice pod uhlom 180° je v kombinácii s touto výbavou vynechanie zadného nárazníka.

C1O

0,00
0,00

Z81

0,00
0,00

X 350 d 4MATIC

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 250 d 4MATIC

Exteriér
Strešné systémy a ložný priestor

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

S

S

S

�

�

-





-

�

�

-







Len s líniou PURE (Z1X)
Nedodáva sa s balíkom plus (F2Q) alebo spojovacou guľou s pevnou guľovou hlavicou (Q22)

Upevňovacie oká
Na ľavej aj na pravej bočnej stene korby sú namontované 4 upevňovacie oká (po 2 na každej
strane). Pomáhajú riadne zaistiť náklad, napríklad pomocou upevňovacích popruhov.
Len s líniou PURE (Z1X)
Nedodáva sa s balíkom plus (F2Q)

Systém koľajničiek na ukotvenie nákladu
Systém koľajničiek na ukotvenie nákladu na troch stenách korby umožňuje flexibilné a dôkladné
zaistenie nákladu, napríklad pomocou upevňovacích popruhov. Okrem toho je na bočných stenách
a na prednej strane korby namontovaný profil C s flexibilne posúvateľnými upevňovacími krúžkami,
ktorý možno upevniť aj bez použitia náradia.

VV2

S líniou PURE (Z1X)

0,00
0,00

Len s balíkom plus (F2Q)

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y) alebo s líniou POWER (Z1Z)
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�

Dodáva sa za príplatok

�

0,00
0,00

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Nášľapné dosky, po bokoch vľavo aj vpravo
Nášľapné dosky prepožičiavajú vozidlu progresívny a individuálny vzhľad. Vďaka protišmykovému
povrchu uľahčujú nastupovanie aj vystupovanie a nakladanie aj vykladanie. Robustné nášľapné
dosky sú po bokoch vpravo aj vľavo upevnené vo výške bočných obložení prahov.

T1A

0,00
0,00

X93

0,00
0,00

E57

0,00
0,00

X 350 d 4MATIC

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 250 d 4MATIC

Exteriér
Montované diely

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

�

�

�

�

�

�

S

S

S

Len s balíkom Style (F2S)

Bez označenia typu

Spájacie zariadenie
Elektrická sústava pre zásuvku na pripojenie prívesu
Elektrická sústava pre zásuvku na pripojenie prívesu je prípravou vozidla na elektrické napájanie
osvetlenia prívesu a obsahuje stabilizáciu prívesu systémom ESP®. Dokáže obmedziť rozpoznané
kývavé pohyby pri prevádzke s prívesom cieleným pribrzďovaním kolies vozidla. Na elektrickú
sústavu možno pripojiť zásuvku na pripojenie prívesu, ktorá umožňuje prevádzku predpísaných
osvetľovacích funkcií prívesu, ako zadné svetlo, brzdové svetlo, ukazovateľ zmeny smeru jazdy,
zadné hmlové svetlo a spätné svetlo.

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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X 220 d 4MATIC

X 250 d 4MATIC

X 350 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

Monitorovanie tlaku v pneumatikách
Snímače vo ventiloch pneumatík na 4 pojazdových kolesách merajú tlak vzduchu a teplotu. Tieto
údaje odosielajú do riadiaceho prístroja rádiovým signálom. Podľa situácie sa na základe zistených
údajov zvýrazní zobrazenie na multifunkčnom displeji. V prípade montáže kolesa bez snímača,
napríklad náhradného kolesa, systém prostredníctvom ukazovateľa stavu upozorní na chýbajúce
hodnoty.

RY2

0,00
0,00

S

S

S

Letné pneumatiky
K dispozícii je veľký výber letných pneumatík s diskmi z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17“),
45,7 cm (18“) a 48,3 cm (19“).

RM7

0,00
0,00

S

S

S

Pneumatiky M + S
Pneumatiky M + S dokážu v zimných podmienkach zlepšiť trakciu a bočné vedenie, čím zvyšujú
bezpečnosť jazdy na snehu, ľade a v blate.

RM1

159,60
133,00

�

�

�

Náhradné koleso
Náhradné koleso vám v prípade defektu pneumatiky umožní výmenu kolesa priamo na mieste,
vďaka čomu budete rýchlo opäť mobilní.

R87

0,00
0,00

S

S

S

Plnohodnotné náhradné koleso z ľahkej zliatiny
Plnohodnotné náhradné koleso z ľahkej zliatiny umožňuje výmenu kolesa priamo na mieste, vďaka
čomu budete rýchlo opäť mobilní bez obmedzení.

R1K

279,60
233,00

�

�

�

Exteriér
Kolesá

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Len s diskmi s priemerom 17“ alebo 18“ (R1G, R1A, R1B, R1C, R1D)

Len s diskmi z ľahkej zliatiny (R1A, R1B, R1C, R1D, R1E, R1F)

Nezabúdajte: čím je nižší profil pneumatík pri určitej veľkosti diskov, tým horší je komfort jazdy na zlých cestách. Znižuje sa komfort odvaľovania aj tlmenia a zvyšuje sa riziko, že sa pneumatiky a disky poškodia pri prejazde cez prekážky.
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Sedadlo vodiča aj sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné
Elektrické nastavenie sedadla umožňuje stlačením tlačidla prispôsobiť sedadlo vodiča a spolujazdca
individuálnym požiadavkám na komfort. Zosilnené čalúnenie na operadle sedadla zlepšuje bočnú
oporu, čo je výhodou najmä pri agilných jazdách v zákrutách alebo v teréne. Možnosti nastavenia
zahŕňajú pozdĺžne nastavenie sedadla, nastavenie sklonu operadla, ako aj výšky a sklonu sedacej
podušky. Nastavenia sa ovládajú pomocou ovládacieho poľa na boku sedadla.

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Interiér
Sedadlá

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

�

�

�

-





�

�

�

�

�

�

0,00
0,00

-





0,00
0,00

S

S

S

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

SF1
+
SF2

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

0,00
0,00

Len s balíkom komfortnej výbavy (F2R)

S líniou POWER (Z1Z)

0,00
0,00

Vyhrievanie sedadla vodiča a sedadla spolujazdca
Rýchle vyhriatie sedacích plôch a operadiel sedadla zvyšuje pocit pohody a komfort jazdy vodiča
aj spolujazdca pri chladných teplotách.

H16
+
H15

0,00
0,00

Len so zimným balíkom (F2W)

Bedrová opierka pre sedadlo vodiča a sedadlo spolujazdca
Bedrová opierka sedadiel vodiča a spolujazdca nastaviteľná v dvoch smeroch podopiera chrbticu
v bedrovej oblasti a vďaka ergonomickej polohe sedenia odbremeňuje chrbát najmä pri dlhých
jazdách. Komfortne sa nastavuje dvojcestným prepínačom na bočnej vonkajšej strane sedadla.

SE5
+
SE4

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

0,00
0,00

Len s balíkom komfortnej výbavy (F2R)

S líniou POWER (Z1Z)
Úchytka detskej sedačky i-Size
Na krajných sedadlách vzadu. Systém umožňuje jednoduché, rýchle a bezpečné upevnenie
detských sedačiek i-Size alebo ISOFIX na zadných miestach na sedenie s cieľom čo najlepšej
ochrany detí pri nehode. Upevňovacie body pásu Top Tether zvyšujú bezpečnosť vďaka ukotveniu
detskej sedačky za opierkami hlavy zadných sedadiel.

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

SD1

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

33

Podlahová krytina z plastu
Odolná podlahová krytina z čierneho plastu sa mimoriadne hodí na použitie v drsných podmienkach,
lebo je odolná proti znečisteniu a ľahko sa čistí.

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Interiér
Priestor na nohy

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

0,00
0,00





-

0,00
0,00







0,00
0,00

S

S

-

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

VK8

Len s líniou PURE (Z1X)

Podlahová krytina Dilour
Podlahová krytina obložená čiernym textilom vytvára v interiéri hodnotné prostredie.

V5J

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y) alebo s líniou POWER (Z1Z)

Klimatizovanie interiéru
Klimatizácia
Klimatizácia v prípade potreby ochladzuje interiér a zvyšuje tak komfort jazdy – najmä pri vysokej
vonkajšej teplote alebo intenzívnom priamom slnečnom žiarení. Klimatizácia znižuje vlhkosť vzduchu
vo vozidle, čím bráni zaroseniu skiel. Teplotu vzduchu, ako aj intenzitu a smer prúdenia vzduchu
možno manuálne nastaviť v rámci viacerých stupňov. Výduchy vzduchu v priestore na nohy a
vzduchové dýzy na zadnej strane stredovej konzoly sa postarajú o príjemnú teplotu aj v oblasti
zadných sedadiel.

H06

Nie s líniou POWER (Z1Z)
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

X 250 d 4MATIC

X 350 d 4MATIC

Interiér
Klimatizovanie interiéru

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

�

�

S

0,00
0,00

-



S

HZ0

0,00
0,00

S

S

S

V85

38,40
32,00

�

�

�

Kód

Automatická klimatizácia THERMOTRONIC
Automatická klimatizácia THERMOTRONIC výrazne zvyšuje teplotný komfort všetkých cestujúcich
a je dôležitým prvkom na zvýšenie bezpečnosti najmä pri vyššej vonkajšej teplote. Automaticky
reguluje teplotu, množstvo vzduchu a rozdelenie vzduchu v dvoch klimatizovaných zónach tak, aby
sa vodič a spolujazdec cítili dobre aj pri rozdielnych požiadavkách na teplotu. Vyspelý filter vo veľkej
miere zabraňuje, aby sa prach, sadze a peľ zo vzduchu dostali do interiéru. Integrované odvlhčovanie vzduchu je aj v režime vyhrievania spoľahlivou ochranou proti zaroseniu skiel. Výduchy vzduchu
v priestore na nohy a vzduchové dýzy na zadnej strane stredovej konzoly sa postarajú o príjemnú
teplotu aj v oblasti zadných sedadiel.

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

HH4

0,00
0,00

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)
Len s balíkom komfortnej výbavy (F2R)1

S líniou POWER (Z1Z)
Prídavný ohrievač, elektrický
Elektrický prídavný ohrievač PTC umožňuje rýchle vyhriatie interiéru pri nízkej vonkajšej teplote
a studenom motore.

Odkladacie priestory
Fajčiarsky balík
K fajčiarskemu balíku patrí popolník a zapaľovač cigariet, ktoré sú integrované do stredovej konzoly.
Popolník s vekom pomáha udržiavať čistotu v interiéri, pretože doňho možno odhadzovať menší
odpad a popol. Na vyprázdnenie popolníka ho možno jednoducho vybrať z uchytenia.

1

Obmedzenie neplatí v kombinácii s modelom X 350 d 4MATIC.
�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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Odkladacia sieťka v priestore na nohy spolujazdca
V odkladacej sieťke v priestore na nohy spolujazdca možno uložiť predmety ako mapy, časopisy
alebo fľaše, ktoré sú tak neustále poruke.

0,00
0,00

Len s balíkom komfortnej výbavy (F2R)

S líniou POWER (Z1Z)

0,00
0,00

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

�

�

�

-





V5E

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)
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X 350 d 4MATIC

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 250 d 4MATIC

Interiér
Odkladacie priestory

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Bezpečnosť a asistenčné systémy

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

0,00
0,00

S

S

S

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Airbagy
Sériovo sedem airbagov: airbag a airbag na ochranu kolien vodiča, airbag spolujazdca, airbagy na
ochranu hrudníka a panvy pre vodiča a spolujazdca, ako aj okenné airbagy vpredu a vzadu.
Aktívny asistent brzdenia
Aktívny asistent brzdenia pomáha udržiavať bezpečný odstup od vozidla idúceho vpredu a prispieva
k zníženiu rizika nehody v dôsledku nabehnutia prípadne k zmierneniu jej následkov.

BA3

0,00
0,00

S

S

S

Asistent udržiavania v jazdnom pruhu
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu pomáha predísť nehodám spôsobeným neúmyselným
opustením jazdného pruhu.

JW5

0,00
0,00

S

S

-

Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu
Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu dokáže pri zodpovedajúcich jazdných podmienkach
rozpoznať neúmyselné opustenie jazdného pruhu, varovať vodiča a vrátiť vozidlo späť do jazdného
pruhu prostredníctvom korekčného brzdenia na zachovanie smeru jazdy.

JB4

0,00
0,00

-

-

S

Asistent sledovania dopravných značiek
Asistent sledovania dopravných značiek dokáže podporiť vodiča zobrazením rozpoznaných a so
systémom porovnaných obmedzení rýchlostí, zákazov predchádzania, ako aj zrušenia týchto
zákazov.

JA9

0,00
0,00

S

S

S

Pomoc pri rozjazde na stúpaní
Pomoc pri rozjazde na stúpaní uľahčuje rozjazd na stúpaniach tým, že po uvoľnení prevádzkovej
brzdy krátko udrží tlak v brzdovej sústave a zabráni neželanému spätnému pohybu vozidla.

E07

0,00
0,00

S

S

S

Regulácia rýchlosti zjazdu
Pri zdolávaní strmého klesania možno pomocou funkcie regulácie rýchlosti zjazdu DSR nastaviť
rýchlosť jazdy, ktorá je v rámci fyzikálnych možností udržiavaná zásahmi bŕzd.

E2D

0,00
0,00

S

S

S

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

37

Hasiaci prístroj
Hasiaci prístroj pomôže uhasiť menší požiar, prípadne zabrániť vzniku väčšieho požiaru.

Y16

110,40
92,00

EZ6

1 124,40
937,00

EZ8

0,00
0,00

JS1

0,00
0,00

FR8

398,40
332,00

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Bezpečnosť a asistenčné systémy

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Parkovanie a manévrovanie
Parkovací balík s 360-stupňovou kamerou
Parkovací balík s 360-stupňovou kamerou výrazne odbremeňuje vodiča pri zaparkovaní
a vyparkovaní, ako aj manévrovaní vďaka obrazu kamier, ktorý zahŕňa celé okolie vozidla
a systému PARKTRONIC. 360-stupňová kamera umožňuje zobraziť oblasť v bezprostrednom okolí
vozidla – aj z vtáčej perspektívy a pod líniou okien. Pomáha tak rozpoznať prekážky pri parkovaní
a manévrovaní. Systém PARKTRONIC okrem toho vizuálne aj zvukovo varuje pred prekážkami pred
a za vozidlom, čím pomáha predchádzať škodám pri parkovaní a manévrovaní.
Obsahuje systém PARKTRONIC (EZ8) a 360-stupňovú kameru (JS1)
Nie s líniou PURE (Z1X) alebo so systémom Audio 20 USB (EJ8)

PARKTRONIC
Systém PARKTRONIC po rozpoznaní prekážok varuje vodiča pri parkovaní a manévrovaní vizuálnymi
a zvukovými signálmi, čím zvyšuje komfort jazdy a bezpečnosť.
Len s parkovacím balíkom s 360-stupňovou kamerou (EZ6) alebo balíkom plus (F2Q)

360-stupňová kamera
360-stupňová kamera premieta obraz bezprostredného okolia vozidla na multimediálny displej a
výrazne tak dokáže zlepšiť prehľad pri parkovaní aj manévrovaní.
Len s parkovacím balíkom s 360-stupňovou kamerou (EZ6)

Cúvacia kamera
Cúvacia kamera vás dokáže podporiť pri parkovaní aj manévrovaní: zviditeľňuje oblasť priamo za
vozidlom, ktorá nie je pre vodiča priamo viditeľná. Kamera na snímanie blízkeho okolia je
umiestnená v úchopnej lište zadnej bočnice, pričom sleduje oblasť zadnej časti vozidla a prenáša
informácie na multimediálny displej. Fotorealistické zobrazenie je doplnené o dynamické pomocné
čiary, ktoré zobrazujú predpokladanú jazdnú stopu v závislosti od uhla natočenia kolies.
Nie s parkovacím balíkom s 360-stupňovou kamerou (EZ6) alebo so systémom Audio 20 USB (EJ8)
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S

S

S

�

�

�

0,00
0,00

-





EY5

0,00
0,00

S

S

S

EY8

0,00
0,00

S

S

S

Kód

Audio 20 USB
Systém Audio 20 USB ponúka množstvo informácií, zábavy, komunikácie a možností pripojenia.
Na zobrazovanie slúži veľký multimediálny displej s uhlopriečkou 17,8 cm (7“) a rozlíšením
800 x 480 pixlov. K rozsahu výbavy patrí dvojitý tuner a dekodér dopravného vysielania. Praktické
rozhrania, ako sú rozhranie Bluetooth® s funkciou hlasitého hovoru a kontinuálny prenos audia,
rozhranie USB, ako aj integrovaná prípojka multimediálneho rozhrania rozširujú rozsah funkcií
o ďalšie vstupné a výstupné zariadenia. Keď je cez rozhranie Bluetooth® pripojený mobilný telefón
alebo chytrý telefón, možno otvárať aj správy SMS a e-maily. Systém Audio 20 USB prehráva
zvukové formáty WMA, AAC, MP3 a WAV. Na prezeranie obrázkových súborov je nainštalovaná
aplikácia Picture Viewer.

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

EJ8

0,00
0,00

EA1

210,00
175,00

Nie s líniou POWER (Z1Z)

Audio 20 CD s dotykovým poľom
Systém Audio 20 CD obsahuje mechaniku na CD a možno ho obsluhovať ovládačom s dotykovým
poľom. K rozsahu výbavy okrem toho patria veľký multimediálny displej s uhlopriečkou 17,8 cm
(7“) a s rozlíšením 800 x 480 pixlov, rádioprijímač s dvojitým tunerom a dekodérom dopravného
vysielania. Praktické rozhrania, ako sú rozhranie Bluetooth® s funkciou hlasitého hovoru
a kontinuálny prenos audia, rozhranie USB, ako aj integrovaná prípojka multimediálneho rozhrania
rozširujú rozsah funkcií o ďalšie vstupné a výstupné zariadenia. Keď je cez rozhranie Bluetooth®
pripojený mobilný telefón alebo chytrý telefón, možno otvárať aj správy SMS a e-maily. Systém
Audio 20 CD prehráva zvukové formáty WMA, AAC, MP3 a WAV. Na prezeranie obrázkových súborov
je nainštalovaná aplikácia Picture Viewer.
S líniou POWER (Z1Z)
Systém núdzového volania Mercedes-Benz
Pri nehode pomôže systém núdzového volania Mercedes-Benz rýchlo zabezpečiť efektívnu pomoc
na mieste nehody.
Ďalšie informácie o systéme núdzového volania Mercedes-Benz a o dostupnosti v Európe:
www.mercedes-benz.com/ecall

Monitorovanie vozidla
Monitorovanie vozidla umožňuje rozsiahle používanie lokalizačných služieb, napríklad Geografické
monitorovanie vozidla, Lokalizácia vozidla a zobrazenie polohy vozidla.
Monitorovanie vozidla je od 4. roka spoplatnené.
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EY7

0,00
0,00

S

S

S

EY3

0,00
0,00

S

S

S

EV5

349,20
291,00

�

�

�

EG9

498,00
415,00

�

�

�

Kód

Nastavenie vozidla
Nastavenie vozidla umožňuje zistiť informácie o vozidle prostredníctvom aplikácie Mercedes me –
na cestách alebo z domu – a tým zvyšuje komfort a pomáha šetriť čas.

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Nastavenie vozidla je od 4. roka spoplatnené.

Komunikačný modul pre služby Mercedes me connect
Komunikačný modul pre služby Mercedes me connect s kartou eSIM umožňuje výmenu informácií,
vďaka čomu prináša väčší komfort a bezpečnosť. Je základom používania základných služieb
Mercedes me connect, vďaka ktorým možno výrazne zlepšiť napríklad plánovanie údržbových
a opravárskych prác alebo podporu v prípade nehôd. Ďalšími súčasťami sú Nastavenie vozidla
a Monitorovanie vozidla, Aktuálne informácie o premávke a Systém núdzového volania
Mercedes-Benz. Tieto služby čiastočne závisia od výbavy alebo sa musia aktivovať samostatne.
Spoločnou vlastnosťou všetkých týchto služieb je, že prinášajú podstatné zvýšenie komfortu
a bezpečnosti a pomáhajú šetriť čas. Ich využívanie je podmienené registráciou na portáli
Mercedes me, akceptovaním podmienok používania a priradením vozidla u obchodníka. Služby
Mercedes me connect môžete konfigurovať a spravovať buď na portáli Mercedes me alebo
prostredníctvom aplikácie. Na želanie vám pritom pomôže obchodník.
Nastavenie vozidla a Monitorovanie vozidla sú od 4. roka spoplatnené.

Predvýbava na Garmin MAP PILOT
Predvýbava na modul Garmin® MAP PILOT umožňuje v kombinácii s audiosystémom Audio 20 CD s
dotykovým poľom jednoduché dodatočné vybavenie plne integrovaného navigačného systému.
Len so systémom Audio 20 CD s dotykovým poľom (EA1)

Garmin MAP PILOT
Navigácia Garmin® MAP PILOT rozširuje systém Audio 20 CD s dotykovým poľom o plneintegrovaný
navigačný systém s trojrozmerným znázornením mapy a vynikajúcim navádzaním do cieľa. Počas
dynamického navádzania do cieľa zohľadňuje navigačný systém údaje služby aktuálne informácie
o premávke (dopravné informácie v reálnom čase, v závislosti od krajiny), vďaka ktorým sa možno
vyhnúť dopravným zápcham a skrátiť čas jazdy. Na zobrazovanie vo vysokej kvalite slúži
multimediálny displej. Orientáciu vám uľahčia trojrozmerné zobrazenia s presným znázornením ulíc
a budov, ako aj fotorealistické funkcie asistenta prejazdu križovatkou a asistenta udržiavania
v jazdnom pruhu. Navigácia Garmin® MAP PILOT sa obsluhuje intuitívne ovládačom, dotykovým
poľom alebo hlasom. Pomocou hlasového zadania možno jedným príkazom vložiť celú adresu.
Navigačný softvér a kartografické dáta sú na karte SD, ktorá sa zasúva do stredovej konzoly.
Aktualizácia softvéru a máp cez internet je preto veľmi jednoduchá.
Vrátane služby Aktuálne informácie o premávke (EY2)
Len s predvýbavou na Garmin MAP PILOT (EV5) a systémom Audio 20 CD s dotykovým poľom (EA1)
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COMAND Online
Pokiaľ ide o infotainment, navigáciu a komunikáciu vo vozidle, multimediálny systém COMAND Online
vám splní takmer všetky priania. Rýchla navigácia s pevným diskom s vysokokvalitným topografickým
trojrozmerným zobrazením máp umožňuje dynamické navádzanie do cieľa so zohľadnením služby
Aktuálne informácie o premávke (dopravné informácie v reálnom čase v závislosti od krajiny), vďaka
ktorej sa možno vyhnúť dopravným zápcham a skrátiť čas jazdy. K rozsahu výbavy patrí aj multimediálny displej s vysokým rozlíšením s uhlopriečkou 21,3 cm (8,4 palca), internetový prehliadač,
integrovaný pevný disk s kapacitou 80 GB a mechanika na DVD. Okrem inovatívnej obsluhy
ergonomického dotykového poľa s ovládačom možno multimediálny systém ovládať aj hlasovými
príkazmi prostredníctvom systému LINGUATRONIC. Monitorovanie vozidla dokonca umožňuje spojiť
sa s vozidlom na diaľku prostredníctvom chytrého telefónu a zistiť napríklad aktuálnu polohu vozidla.
Prostredníctvom služby Nastavenie vozidla možno pomocou aplikácie Mercedes me na diaľku
zisťovať status vozidla. Vrátane služieb Aktuálne informácie o premávke (EY2).

X 350 d 4MATIC

Kód
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Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

�

�

�

-

�

�

�

�

�

EJ9

Nedodáva sa s navigáciou Garmin MAP PILOT (EG9).
Na používanie služieb Aktuálne informácie o premávke, Monitorovanie vozidla a Nastavenie vozidla je potrebná
registrácia na portáli Mercedes me, ako aj súhlas s podmienkami používania služieb Mercedes me connect.
Okrem toho musí byť vozidlo spárované s používateľským účtom. Potom je využívanie služieb Aktuálne informácie
o premávke, Monitorovanie vozidla a Nastavenie vozidla 3 roky bezplatné a následne ho možno za poplatok predĺžiť.
Zmeny integrovaných aplikácií Mercedes-Benz sú vyhradené. Podmienkou spustenia internetových stránok je vhodný
mobilný telefón (pozrite www.mercedes-benz.com/connect) a aktivovanie možnosti prenosu dát, ako aj používania
mobilného telefónu ako modemu (priväzujúce pripojenie) u poskytovateľa služieb mobilnej telefónnej siete. Využívanie príslušných služieb môže byť spojené so vznikom dodatočných nákladov (v závislosti od poskytovateľa služieb
mobilnej telefónnej siete).

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

2 932,80
2 444,00

S líniou POWER (Z1Z)

2 724,40
2 270,00

Digitálne rádio (DAB)
Digitálne rádio rozširuje multimediálne zariadenie o digitálny prijímač na príjem terestriálnych
rozhlasových staníc vysielaných podľa digitálnej normy DAB a DAB+. Nadchne veľkým výberom
(v závislosti od krajiny), dobrým príjmom a pôsobivým zvukovým obrazom. Okrem toho ponúka
kvalitné doplnkové informácie, napríklad o dopravnom dianí alebo o rozhlasovom programe. Keďže
prenos pri digitálnom vysielaní staníc zatiaľ nemá celoplošné pokrytie, digitálne rádio sa v závislosti
od sily signálu automaticky prepína z digitálneho na analógový príjem a naopak.

E1D

414,00
345,00

Nie so systémom Audio 20 USB (EJ8)
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12-voltové zásuvky
Štyri 12 voltové zásuvky umožňujú pripojenie elektrických zariadení vo vozidle a na korbe, napríklad
mobilného telefónu alebo chladiaceho boxu. Zásuvky sú uzavreté plastovým krytom, ktorý ich chráni
pred znečistením.

E1H

0,00
0,00

S

S

S

Dvojpásmové reproduktory vpredu a vzadu
Dvojpásmový systém reproduktorov ponúka vďaka štyrom reproduktorom príjemne vyváženú kvalitu
zvuku. Vždy sa montujú s výškovým reproduktorom a stredobasovým reproduktorom v dverách
vodiča a spolujazdca, ako aj v zadných bočných dverách. Na individuálny pôžitok pri posluchu je
k dispozícii množstvo nastavení: prispôsobenie nastavenia zvuku pre predné a zadné sedadlá,
nastavenie hlasitosti, basov, výšok a rozloženie hlasitosti vpravo/vľavo. Hlasitosť sa automaticky
prispôsobuje v závislosti od rýchlosti jazdy.

EL9

0,00
0,00

S

S

-

0,00
0,00







�

�

�

Infotainment, navigácia a komunikácia

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Len s líniou PURE (Z1X)

Systém ôsmich reproduktorov
Osem vysokovýkonných reproduktorov je špeciálne zladených s interiérom vozidla a vodičovi,
spolujazdcovi aj cestujúcim vzadu ponúka prvotriedny zážitok z posluchu vo vynikajúcej kvalite
zvuku. Systém má výkon 120 W. Na individuálny pôžitok pri posluchu je k dispozícii množstvo
nastavení: prispôsobenie nastavenia zvuku pre predné a zadné sedadlá, nastavenie hlasitosti, basov,
výšok a rozloženie hlasitosti vpravo/vľavo. Hlasitosť sa automaticky prispôsobuje v závislosti od
rýchlosti jazdy.

E67

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y) alebo s líniou POWER (Z1Z)
Stredová konzola s otvorom 1-DIN
Otvor 1-DIN s krytom je namiesto v lakťovej opierke s odkladacím priečinkom zabudovaný
v stredovej konzole. 12 voltová zásuvka v odkladacom priečinku pod lakťovou opierkou
v kombinácii s otvorom 1-DIN odpadá.
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6-stupňová prevodovka s ručným radením
6-stupňová prevodovka s ručným radením presviedča vysokým komfortom radenia, presnými
dráhami a harmonickým priebehom radenia. Okrem toho podporuje komfortné jazdenie pri nízkych
otáčkach, ktoré dokáže pozitívne ovplyvniť aj spotrebu paliva.

GK6

0,00
0,00

S

S

-

7-stupňová automatická prevodovka
7-stupňová automatická prevodovka umožňuje komfortné a úsporné jazdenie pri nízkych otáčkach
motora, ako aj dynamické, intenzívne zrýchlenie jazdy – napríklad pri predchádzaní. Prevodovka
dokáže pritom podradiť o niekoľko stupňov nižšie. Veľký rozsah prevodového pomeru prevodovky,
ktorý umožňuje malé skoky v otáčkach pri zmene prevodového stupňa, vedie ku komfortnému
radeniu a úspore paliva. Na čo najefektívnejšie využívanie výkonu motora je premosťovacia spojka
hydrodynamického meniča navrhnutá na nízke straty výkonu a na vysokú účinnosť.

G7A

2 302,80
1 919,00

-

�

-

7G-TRONIC PLUS
7 stupňová automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS spája dynamiku jazdy a pôžitok z jazdy
s vynikajúcim komfortom cestovania a vysokou efektívnosťou. Medzi silné stránky rovnako patria
rýchle zmeny prevodového stupňa ako aj takmer nepozorovateľné priebehy radenia. Vďaka siedmim
stupňom sú otáčky motora v každej jazdnej situácii čo najnižšie. Široký rozsah prevodového pomeru
prevodovky a jemne odstupňované prevodové stupne redukujú skoky otáčok motora pri zmene
prevodového stupňa.

G42

0,00
0,00

-

-

S

E2S

0,00
0,00

-

-

S

Náhon

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Vrátane radiacich páčok na volante (CS1) a uzávierky diferenciálu rozdeľovacej prevodovky (A72)

DYNAMIC SELECT
Vďaka systému DYNAMIC SELECT má vodič na výber 5 rôznych jazdných programov. Môže tak
podľa svojho želania meniť jazdné vlastnosti hnacieho ústrojenstva a systémov na reguláciu
dynamiky jazdy: komfortné, optimalizované na použitie v teréne, športové alebo mimoriadne
efektívne. Okrem toho je dostupný režim ručného radenia, počas ktorého vodič sám vykonáva
zmeny prevodového stupňa pomocou radiacich páčok na volante. Prepínač DYNAMIC SELECT sa
nachádza v centrálnom ovládacom poli stredovej konzoly. Zvolený program sa zobrazí na stavovej
indikácii a pri zmene programu aj v podobe automaticky otváraného okna na multifunkčnom displeji
združeného prístroja.
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Náhon na všetky kolesá zapínateľný s redukčným prevodom
Kombinácia zapínateľného náhonu na všetky kolesá, terénnej redukcie a uzávierky diferenciálu na
zadnej náprave (na želanie) umožňuje výkon v teréne na vysokej úrovni. Do rýchlosti 100 km/h sa
zapínateľný náhon na všetky kolesá pre štvorvalcové dieselové motorizácie v prípade potreby
prepína z náhonu na zadné kolesá na náhon na všetky kolesá. Hnacia sila sa potom prenáša na
prednú a zadnú nápravu v pomere 50:50. Počas jázd v ľahkom teréne alebo pri náročných
podmienkach na vozovke – napríklad na zasneženej vozovke – pomáha režim náhonu na všetky
kolesá s nastavením „4H“. V režime náhonu na všetky kolesá s nastavením „4L“ spolu s terénnou
redukciou a zapínateľnou uzávierkou diferenciálu zadnej nápravy, ktorá sa dodáva na želanie, sa
v plnej miere prejavuje pôsobivý výkon Triedy X pri jazde v náročnejšom teréne na piesku alebo
v hlbokom blate.

ZG3

0,00
0,00

S

S

-

Stály náhon na všetky kolesá zapínateľný s redukčným prevodom
Stály náhon na všetky kolesá s otvoreným centrálnym diferenciálom, uzávierkou medzinápravového
diferenciálu, terénnou redukciou a uzávierkou diferenciálu zadnej nápravy umožňuje vynikajúce
terénne vlastnosti. Na cestách presviedča ešte vyššou dynamikou jazdy, suverénnosťou a jazdnou
stabilitou – predovšetkým na mokrej a zasneženej vozovke. Hnacia sila sa medzi prednú a zadnú
nápravu rozdeľuje v pomere 40:60. Vodič si môže vybrať z 3 rôznych režimov náhonu na všetky
kolesá: režim Terén 4H na jazdu v teréne na piesku či štrku, 4L na jazdu v teréne na kameňoch či
v blate a 4MAT na vyššiu dynamiku jazdy na spevnených cestách.

ZG4

0,00
0,00

-

-

S

Zverný diferenciál zadnej nápravy
Zapínateľný zverný diferenciál zadnej nápravy dokáže zlepšiť trakciu v teréne a pomôcť vozidlu napredovať dokonca aj v blate, na piesku alebo snehu. Stopercentná uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
zabezpečuje presné a rovnaké rozdelenie otáčok na obidve kolesá nápravy, vďaka čomu koleso
s trakciou dokáže prenášať hnaciu silu aj vtedy, ak sa druhé koleso nedotýka podkladu. V prípade
potreby možno zverný diferenciál zadnej nápravy pripojiť v režime náhonu na všetky kolesá „4L“.

A71

607,20
506,00

�

�

�

TEMPOMAT
TEMPOMAT pomáha udržiavať prednastavenú rýchlosť a umožňuje nastaviť maximálnu rýchlosť, čím
dokáže prispieť k odbremeneniu vodiča.

MS1

0,00
0,00

S

S

S

Funkcia ECO štart – stop
Funkcia ECO štart – stop dočasne vypína motor počas státia, čím znižuje spotrebu najmä
v mestskej premávke a v premávke s častým zastavovaním a rozjazdom. Ak je motor opäť potrebný,
funkcia rýchlo a potichu naštartuje a umožní plynulé pokračovanie v jazde. V prípade zastavenia
ostanú osvetlenie, klimatizácia a rádio zapnuté aj počas státia.

MJ8

0,00
0,00

S

S

S

Náhon

Kód

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Nie so 7-stupňovou automatickou prevodovkou (G7A)
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�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Komfortný podvozok
Dokonale nastavený komfortný podvozok presvedčí vynikajúcou agilnosťou, vysokým komfortom
jazdy a agilnou ovládateľnosťou pri súčasne dobrých vlastnostiach pri jazde v teréne a vysokej
zaťažiteľnosti.

CF7

0,00
0,00

Podvozok so zvýšenou svetlou výškou
Podvozok so zvýšenou svetlou výškou (+20 mm) spája vynikajúcu agilnosť a vysoký komfort jazdy
s neprekonateľnými vlastnosťami v teréne vďaka širokému rozchodu kolies a skrutkovým pružinám
na prednej aj zadnej náprave.

C2B

268,80
224,00

X 350 d 4MATIC

Kód

X 250 d 4MATIC

Podvozok

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

X 220 d 4MATIC

Sériová výbava a mimoriadna výbava

S

S

S

�

�

�

Šasi
Šasi
Šasi predstavuje flexibilný základ na individuálne nadstavbové a prepravné riešenia výrobcov
nadstavieb, čím rozširuje možnosti použitia vozidla. Stabilný rebrinový rám poskytuje širokú paletu
možností úpravy vozidla bez korby.

X4F

Po vynechaní korby nie je možný výber prvkov výbavy, prípadne príslušenstva v alebo na korbe
Nie s parkovacím balíkom s 360-stupňovou kamerou (EZ6), balíkom plus (F2Q), cúvacou kamerou (FR8)
alebo spojovacou guľou
Guľová hlavica, pevná (Q22)

S líniou PURE (Z1X)

0,00
0,00

-

-

-

S líniou PROGRESSIVE (Z1Y)

0,00
0,00

-

�

-

�

�

�

Ťažné zariadenie
Guľová hlavica, pevná (Q22)

537,60
448,00

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.
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Originálne príslušenstvo

Tu opísané príslušenstvo predstavuje výber z rozsiahleho sortimentu príslušenstva pre Triedu X.
Podrobný katalóg príslušenstva s presnými opismi produktov vám poskytne zmluvný partner Mercedes-Benz, prípadne ho nájdete na internetovej
stránke http://configurator.mercedes-benz-accessories.com. Uvedené ceny nezahŕňajú prípadné náklady na montáž alebo zabudovanie
a registráciu. Zmeny a omyly sú vyhradené.

Kryty a obloženia korby

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Č. obrázka

Číslo dielu

- bez pozdĺžneho držiaka na strešný nosič

1

A470 790 0000 + kód laku*

- s pozdĺžnym držiakom na strešný nosič

2

A470 790 0200 + kód laku*

3

A470 851 0000 + kód laku*

4

A470 851 0100 + kód laku*

5

A470 851 1100

2 064,00
1 720,00

6

A470 851 1600

2 172,00
1 810,00

Odnímateľná strecha
Odnímateľná strecha vo farbe karosérie svojimi líniami vynikajúco ladí s dizajnom vozidla, rozširuje ložný priestor a chráni náklad pred vlhkosťou,
prachom a krádežou.
Obsahuje ochranu pred vodou a prachom
Nie s ochranou zadného skla (W1B), dizajnovou rúrou, športovou rúrou, odnímateľným krytom ložnej plochy, zvinovacím krytom z hliníka alebo odnímateľným krytom

3 600,00
3 000,00
3 900,00
3 250,00

Odnímateľný kryt ložnej plochy
Odnímateľný kryt ložnej plochy svojím tvarom a lakovaním vo farbe karosérie vynikajúco ladí s dizajnom pikapu a slúži ako spoľahlivá ochrana nákladu.
Obsahuje ochranu pred vodou a prachom
Len s obložením korby
Nie s ochranou zadného skla (W1B), odnímateľnou strechou, zvinovacím krytom z hliníka, odnímateľným krytom, športovou rúrou alebo úložným boxom

- bez dizajnovej rúry

- kombinovateľný s dizajnovou rúrou

Zvinovací kryt zo strieborného eloxovaného hliníka
Zvinovací kryt z robustného strieborného eloxovaného hliníka chráni náklad pred špinou a krádežou. Umožňuje postupné otvorenie a zatvorenie, ako aj
rýchlu a jednoduchú montáž/demontáž. Na zamknutie slúži samostatný kľúč. Zvinovací kryt je vyrobený z kvalitných hliníkových profilov, vďaka čomu má
dlhú životnosť.

1 980,00
1 650,00
1 980,00
1 650,00

Nie s ochranou zadného skla (W1B), odnímateľnou strechou, odnímateľným krytom ložnej plochy, odnímateľným krytom, dizajnovou rúrou alebo úložným boxom

Zvinovací kryt z čierneho eloxovaného hliníka
Zvinovací kryt z robustného čierneho eloxovaného hliníka chráni náklad pred špinou a krádežou. Umožňuje postupné otvorenie a zatvorenie, ako aj rýchlu
a jednoduchú montáž/demontáž. Na zamknutie slúži samostatný kľúč. Zvinovací kryt je vyrobený z kvalitných hliníkových profilov, vďaka čomu má dlhú
životnosť.
Nie s ochranou zadného skla (W1B), odnímateľnou strechou, odnímateľným krytom ložnej plochy, odnímateľným krytom, dizajnovou rúrou alebo úložným boxom

* Čísla dielov závisia od laku vozidla. Laky vrátane kódu nájdete v kapitole Dizajn na str. 27.
U
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Originálne príslušenstvo
Kryty a obloženia korby

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Č. obrázka

Číslo dielu

Obloženie korby
Čierna ložná plocha, ktorá je presne prispôsobená obloženiu korby, je odolná proti poveternostným vplyvom a dokáže účinne chrániť lak korby pred
poškodením.

1

A470 851 1500

300,00
250,00

Ochrana proti vode a prachu
Ochrana proti vode a prachu sa skladá z troch tesnení na zadnej bočnici, ktoré pomáhajú chrániť korbu pred vniknutím vody a prachu.

2

A470 741 0100

36,00
30,00

3

A470 520 0000

840,00
700,00

- bez odnímateľného krytu ložnej plochy

4

A470 890 2000

- kombinovateľná s odnímateľným krytom ložnej plochy

5

A470 890 2100

600,00
500,00
600,00
500,00

Súčasť odnímateľnej strechy, odnímateľného krytu ložnej plochy

Terén
Technická ochrana spodku
Trojdielna technická ochrana spodku z robustnej ušľachtilej ocele prekrýva celý spodok vozidla a dokáže ochrániť motor,
prevodovku a výfukovú sústavu. Umiestnené otvory uľahčujú vykonávanie opatrení na opravu a technickú údržbu.
V kombinácii s modelom X 350 d 4MATIC len so spojovacou guľou s pevnou guľovou hlavicou (Q22)

Styling
Dizajnová rúra z leštenej ušľachtilej ocele
Masívna dizajnová rúra z leštenej ušľachtilej ocele je odolná proti škrabancom, dokonale ladí s výrazným a robustným dizajnom pikapu
a prepožičiava vozidlu ešte progresívnejší vzhľad.
Nie s ochranou zadného skla (W1B), odnímateľnou strechou, zvinovacím krytom z hliníka alebo športovou rúrou

U
1
1

U
2
3

U
3
4

U
5
4

U
6
5

47

Originálne príslušenstvo
Styling

Č. obrázka

Číslo dielu

1

A470 890 2200

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Dizajnová rúra z čiernej ocele
Masívna dizajnová rúra z čiernej ocele je odolná proti škrabancom, dokonale ladí s výrazným a robustným dizajnom pikapu a prepožičiava
vozidlu ešte progresívnejší vzhľad. Nápis Mercedes-Benz zvýrazňuje kvalitu. Dizajnová rúra sa rýchlo montuje, príp. demontuje a možno ju
vynikajúco kombinovať s odnímateľným krytom ložnej plochy.
Nie s ochranou zadného skla (W1B), odnímateľnou strechou, zvinovacím krytom z hliníka alebo športovou rúrou

- bez odnímateľného krytu ložnej plochy

- kombinovateľná s odnímateľným krytom ložnej plochy

A470 890 2300

Bočná rúra z leštenej ušľachtilej ocele
Bočné rúry z leštenej ušľachtilej ocele majú priemer rúry 76 mm a dodávajú bočnej časti vozidla štýlový a výrazný vzhľad, čo ešte viac
zvýrazňuje charakter pikapu. Nášľapné dosky na bočných rúrach okrem vizuálneho prínosu zabezpečujú vďaka protišmykovému povrchu
bezpečné nastupovanie aj vystupovanie a uľahčujú nakladanie aj vykladanie.

2

A470 850 1100

540,00
450,00

Bočná rúra z čiernej ocele
Bočné rúry z čiernej ocele majú priemer rúry 76 mm a dodávajú bočnej časti vozidla štýlový a výrazný vzhľad, čo ešte viac zvýrazňuje
charakter pikapu. Nášľapné dosky na bočných rúrach okrem vizuálneho prínosu zabezpečujú vďaka protišmykovému povrchu bezpečné
nastupovanie aj vystupovanie a uľahčujú nakladanie aj vykladanie.

3

A470 850 1200

540,00
450,00

Športová rúra
Športová rúra lakovaná vo farbe karosérie sa vynikajúco hodí k inovatívnemu dizajnu Triedy X a dodáva jej dynamický a športový vzhľad.
Vďaka používaniu vysokokvalitných materiálov je športová rúra robustná a má dlhú životnosť.
- so spojlerom, bez zvinovacieho krytu z hliníka

4

A470 860 9100 + kód laku*

- bez spojlera, kombinovateľná so zvinovacím krytom z hliníka

5

A470 860 9200 + kód laku*

* Čísla dielov závisia od laku vozidla. Laky vrátane kódu nájdete v kapitole Dizajn na str. 27.
U
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600,00
500,00
600,00
500,00

U
3
2

U
3

U
4

U
5

1 080,00
900,00
960,00
800,00

Originálne príslušenstvo
Zaistenie nákladu
Úložný box
Uzamykateľný úložný box je odolný voči poveternostným vplyvom a vďaka objemu 156 l ponúka veľmi veľký priestor na uloženie náradia
alebo iných potrebných predmetov a chráni ich pred krádežou.

Cena v eur
vrátane DPH
bez DPH

Č. obrázka

Číslo dielu

1

A470 580 0000

480,00
400,00

2

A470 851 0600

480,00
400,00

3

A470 810 5900

408,00
340,00
408,00
340,00

Len so systémom koľajničiek na ukotvenie nákladu (VV2)
Nedodáva sa so zvinovacím krytom z hliníka alebo odnímateľným krytom ložnej plochy

Systém na rozdelenie ložnej plochy
Systém na rozdelenie ložnej plochy pomáha upevniť náklad na korbe a je vhodný na náklad s hmotnosťou do 100 kg.
Len so systémom koľajničiek na ukotvenie nákladu (VV2)

Upevňovacie koľajničky na korbe
Upevňovacie koľajničky na korbe sa skladajú zo 4 koľajničiek na ukotvenie nákladu. Sú upevnené na podlahe korby a umožňujú zaistenie
nákladu v súlade s predpismi.
- bez obloženia korby
- kombinovateľné s obložením korby

U
2
1

U
3
2

A470 810 6000

U
3
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Ďalšie technické údaje
Prevádzková
hmotnosť
(kg)

Najväčšia
prípustná celková
hmotnosť
(kg)

Hmotnosť
prívesu (kg)
brzdeného/
nebrzdeného

Zaťaženie
(kg)

Najväčšia prípustná
celková hmotnosť
jazdnej súpravy
(kg)

Priemer
otáčania
(m)

Ložná plocha
korby (m²)

Objem palivovej
nádrže/z toho
rezerva (l)

X 220 d 4MATIC

2 216

3 250

3 500/750

1 034

6 130

13,4

2,47

73/10

X 250 d 4MATIC

2 226

3 250

3 500/750

1 024

6 130

13,4

2,47

73/10

X 350 d 4MATIC

2 287 - 2 341

3 250

3 500/750

909 - 963

6 180

13,4

2,47

73/10

Typ
Dieselové

1 285
854

1 819

~1 718

24°

20.4°

1 302

29°
3 150

888

1 285

1 819

5 340

854

1 632

50

3 798

1 215

1 560

1 357

3 413

1 581

1 920
2 113

Spotreby a emisie
Dieselové motory

Trieda X 220 d 4MATIC3

Trieda X 250 d 4MATIC3

Trieda X350 d 4MATIC

Spotreba paliva NEDC 1,3 v l/100 km, [automatická prevodovka
v meste

-[-]

-[-]

– [9,3]

mimo mesta

-[-]

-[-]

– [8,0 – 7,9]

kombinovaná

-[-]

-[-]

- [8,5 – 8,4]

Spotreba paliva WLTP 2,3 v l/100 km, [automatická prevodovka]
Nízka rýchlosť

-[-]

-[-]

– [12,4 - 12,3]

Stredná rýchlosť

-[-]

-[-]

– [9,8 – 9,7]

Vysoká rýchlosť

-[-]

-[-]

- [8,8 – 8,7]

Mimoriadne vysoká rýchlosť

-[-]

-[-]

- [10,9 – 10,7]

Kombinovaná

-[-]

-[-]

- [10,2 – 10,1]

Emisie CO 23 NEDC1 v g/km [automatická prevodovka]
v meste

-[-]

-[-]

- [247 – 244]

mimo mesta

-[-]

-[-]

- [212 – 209]

Kombinované emisie CO2

-[-]

-[-]

- [225 – 222]

Emisie CO 2 WLTP2 v g/km [automatická prevodovka]
Nízka rýchlosť

-[-]

-[-]

- [325 – 322]

Stredná rýchlosť

-[-]

-[-]

- [257 – 254]
- [231 – 227]

Vysoká rýchlosť

-[-]

-[-]

Mimoriadne vysoká rýchlosť

-[-]

-[-]

- [285 – 281]

Kombinované emisie CO2

-[-]

-[-]

- [268 – 264]

Euro 6d-TEMP N1

Euro 6d-TEMP N1

Euro 6c sk. III N1

Emisná trieda

 vedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa NEDC“ v zmysle Čl. 2, bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Údaje o spotrebe paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Tieto údaje sa
U
nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy.
2
U vedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa WLTP“ v zmysle Čl. 2, bodu 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Údaje o spotrebe paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Tieto údaje sa
nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy.
3
Trieda X 220 d 4MATIC a X 250d 4MATIC momentálne nedostupná. Údaje o spotrebe paliva a úrovni emisií nie sú momentálne dostupné pre X 220 d 4MATIC a X 250d 4MATIC.
1
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Servis.

Záruka MBSK+*
Predĺžte svoju ochranu pred nepredvídateľnými opravami. Záruka MBSK+ vám poskytne finančnú
istotu po uplynutí záruky na nové vozidlo.

X 350 d 4MATIC

Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
(podľa toho, čo nastane skôr) Realizácia predpísanej údržby vrátane potrebných náhradných dielcov
(napríklad motorový olej, olejový filter, vzduchový filter, palivový filter, brzdová kvapalina, chladiaca
kvapalina, zapaľovacie sviečky) s výnimkou paliva.

X 250 d 4MATIC

Cena/mesiac vrát. 20 % DPH

X 220 d 4MATIC

Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.
Jazdiť a nestarať sa o náklady na predpísanú údržbu? So sériovým bezplatným servisom na 6 rokov alebo do najazdenia 160 000 kilometrov sa to dá. Bezplatný servis zahŕňa vykonávanie pravidelnej údržby vozidla podľa
predpisov výrobcu, a to vrátane materiálu. Motorový olej, olejový, vzduchový a palivový filter, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina a v závislosti od variantu motora prísada AdBlue® alebo zapaľovacie sviečky – s
bezplatným servisom za tieto položky v rámci predpísanej údržby neplatíte. A ak ste sa rozhodli využívať základné služby Mercedes me connect, na blížiaci sa termín údržby vás dokonca upozorní vami zvolený servisný
partner Mercedes-Benz. Bezplatný servis je vykonávaný u autorizovaných servisných partnerov Mercedes-Benz a je k dispozícii počas 6 rokov alebo do najazdenia 160 000 kilometrov podľa toho, čo nastane skôr. Aby vaše
vozidlo ostalo vo výbornej kondícii čo najdlhšie.

S

S

S

Kúpna cena vrát. 20 % DPH

* Informácie o podmienkach produktu Záruka MBSK+ získate u vášho partnera Mercedes-Benz.
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Záruka MBSK+ 12 mesiacov alebo do 100 000 km

378,00

Záruka MBSK+ 24 mesiacov alebo do 120 000 km

834,00

Záruka MBSK+ 24 mesiacov alebo do 160 000 km

1 686,00

Záruka MBSK+ 24 mesiacov alebo do 250 000 km

2 550,00

Záruka MBSK+ 48 mesiacov alebo do 100 000 km

1 314,00

Záruka MBSK+ 48 mesiacov alebo do 160 000 km

2 082,00

�

Dodáva sa za príplatok

�

Dostupné ako mimoriadna výbava bez príplatku

S Sériová výbava

 Súčasť línie

— Nedodáva sa

Zobrazenia môžu obsahovať mimoriadnu výbavu.

Finančné služby a poistenie

MercedesCard
Nová karta MercedesCard* je prispôsobená najvyšším nárokom. S kartou MercedesCard pohodlne zaplatíte kdekoľvek na svete a užívate si výhody cestovateľských služieb a poistného plnenia,
automobilových služieb, atraktívneho bonusového programu a finančnej slobody. Úplne individuálne si môžete zvoliť aj voliteľné druhy poistenia, napríklad cestovateľský alebo nákupný balík.
Všetky podrobnosti o karte MercedesCard nájdete jednoducho na internetovej stránke www.mb4.me/info-karte alebo na telefónnom čísle +49 711 12477111.
* Vydavateľom karty a zmluvným partnerom je banka Landesbank Baden-Württemberg/BW-Bank.

Poistenie transportérov
Komplexné poistenie*, ktoré sa dokonale hodí k vášmu vozidlu Mercedes-Benz. A k vám. Teraz sa celkom uvoľnene oprite: keď to budete naozaj potrebovať, môžte mať istotu, že zareagujeme
rýchlo a spoľahlivo. Aby ste vždy bezpečné cestovali.
*Poisťovateľ: KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, sprostredkovanie zabezpečuje Mercedes-Benz Bank AG. Platia všeobecné poistné podmienky.

Poistenie kúpnej ceny
Rozšírte služby svojho havarijného poistenia. Poistenie kúpnej ceny* v prípade celkovej škody, krádeže alebo zničenia na 48 mesiacov vyplní rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou opätovného
obstarania. Tak máte bez finančnej straty znovu k dispozícii pôvodnú kúpnu cenu pri kúpe nového vozidla.
*Poisťovateľ: Zurich Insurance plc, pobočka pre Nemecko, sprostredkovanie zabezpečuje Mercedes-Benz Bank AG. Platia všeobecné poistné podmienky.
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Mercedes me connect
So službami Mercedes me connect sa môžete kdekoľvek a kedykoľvek spojiť so svojím vozidlom značky Mercedes-Benz.
Tento prehľad opisuje všetky služby Mercedes me connect, ktoré boli dostupné v čase redakčnej uzávierky tohto cenníka. V niektorých krajinách sú možné špecifické odchýlky vo výbave.
Uvedomte si, že vaše vozidlo nemusí mať všetky opísané funkcie. Rovnako to platí aj o bezpečnostne významných systémoch a funkciách.

Núdzové volanie Mercedes Benz
(Dostupné počas celej životnosti vozidla)
Systém núdzového volania Mercedes Benz, ktorý sa aktivuje automaticky alebo manuálne,
môže výrazne pomôcť skrátiť časový interval medzi okamihom dopravnej nehody a príchodom záchranárov.

Základné služby
(Dostupné počas celej životnosti vozidla)
Manažment údržby, Nehodový manažment, Poruchový manažment, Diagnostika vozidla na diaľku.
Nastavenie vozidla
Platnosť 3 roky.
Dopyt na status vozidla na diaľku (stav kilometrov, tlak v pneumatikách, stav naplnenia nádrže atď.) prostredníctvom chytrého telefónu alebo PC.

Monitorovanie vozidla
Platnosť 3 roky.
Zobrazenie polohy vozidla; lokalizácia vozidla cez internet zisťuje polohu vozidla; geografické monitorovanie vozidla kontroluje, či vozidlo vopred definovanú oblasť opúšťa, resp. do nej vchádza.
V kombinácii so systémom COMAND Online umožňuje aj navigovanie od dverí k dverám.

Aktuálne informácie o premávke
Platnosť 3 roky.
V prípade systému COMAND Online je potrebný používateľský účet Mercedes me.

Aplikácie Mercedes Benz
K dispozícii máte tieto aplikácie:
Internetové rádio Tuneln
Počasie
Lokálne vyhľadávanie
Sťahovanie bodov záujmu
Spôsob, akým získate možnosť používania týchto služieb:
Spustite stránku Mercedes me connect (https://me.mercedes-benz.com) a kliknite na položku Registrácia. Teraz zadajte potrebné údaje a následne kliknite na položku Registrácia. Následne
dostanete e-mail. V tomto e-maile kliknite na odkaz Dokončenie registrácie a zadajte svoje osobné heslo. Teraz kliknite na položku Akceptovať podmienky používania. Prečítajte si podmienky
používania a vyjadrite svoj súhlas s týmito podmienkami. Vozidlo a používateľský účet prepojíte v spolupráci s obchodníkom, telefonátom do centra starostlivosti o zákazníkov (CAC) alebo identifikáciou
pomocou videorozhovoru na portáli Mercedes me. Na to budete potrebovať svoju e-mailovú adresu, osvedčenie o evidencii vozidla a preukaz totožnosti. Následne si vo svojom chytrom telefóne alebo
tablete otvorte stránku http://connect.mercedes.me alebo načítajte aplikáciu Mercedes me na svojom chytrom telefóne. Odteraz môžete služby používať pohodlne a kdekoľvek.
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Predajné miesta Mercedes-Benz na Slovensku
Motor-Car Trenčín, s. r. o., Brnianska 30, 911 05 Trenčín-Zámostie, 032/6538 888
MOTOR-CAR Žilina, a. s., Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina, 0906 142 100
MOTOR-CAR Martin, s. r. o., Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin, 043/4245 554
Motor-Car Trnava, s. r. o., Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava, 033/5987 999
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava, 02/4929 4399
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava, 02/6829 4111
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, 02/4929 4444
Motor-Car Nitra, s. r. o., Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra, 037/6515 217
Motor-Car Dunajská Streda, s. r. o, Galantská cesta 6900/28, 929 01 Dunajská Streda, 031/24 20 013
Motor-Car Nové Zámky, s. r. o., Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky, 035/6432 113
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r. o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica, 048/4711 303
ADIA–ZV, s. r. o., Stráž 8006, 960 01 Zvolen, 045/5325 014
Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad, 052/7896 342
Motor-Car Prešov, s. r. o., Petrovanská 36, 080 01 Prešov, 051/7732 833
MOTOR - CAR Košice, s. r. o., Dopravná 5, 040 01 Košice, 055/7982 101
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Odovzdávanie starých vozidiel. Odovzdaním svojho vozidla značky Mercedes-Benz na jednom zo zberných miest zabezpečíte, aby vaše 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. Svoje vozidlo môžete
bezplatne 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 značky
Mercedes-Benz.
Po redakčnej uzávierke mohli na produkte nastať zmeny.
www.mercedes-benz.de
Poskytovateľ: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart · Mercedes-Benz Vertriebsorganisation Deutschland, Berlin ·
VAN/VEM 1373 8000 00/0718
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