
  

 

  

 
 

 Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.  

Dokument ważny 2 tygodnie od daty wystawienia. Informacja cenowa jest oparta na aktualnie obowiązujących 
cennikach. Kompletacja pojazdu ma charakter orientacyjny. Wyposażenie i cena pojazdu zostaną ostatecznie 
określone w umowie sprzedaży. 
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Mercedes-Benz Klasy V. 
Życie jest wielkie. 
 
Szanowni Państwo, 
 
cieszy nas Państwa zainteresowanie nowym Mercedesem V 300 d Avantgarde długa. Niniejszym 
otrzymują Państwo indywidualną ofertę, optymalnie dopasowaną do potrzeb. 
 
Klasa V imponuje nie tylko nowoczesnym designem. Oprócz adaptacyjnej koncepcji wnętrza, oferuje 
wiele atrakcyjnych elementów wyposażenia, wynosząc ofertę przestronnego vana na zupełnie inny 
poziom. 
 
Najważniejsze zalety Klasy V: 

• Materiały i piękne wykończenie najwyższej jakości. 

• System multimedialny MBUX (Mercedes-Benz User Experience) dostępny seryjnie. 

• Opcjonalna nawigacja z #HejMercedes oraz Apple CarPlay i Android Auto pozwolą na relaks przy 
ulubionych multimediach. 

• Usługi Mercedes me dostępne w aplikacji na smartfonie. 

• Innowacyjne systemy bezpieczeństwa oraz wspomagania kierowcy. 

• Wzorcowy poziom bezpieczeństwa, potwierdzony przez niezależną instytucję. W teście Euro 
NCAP 2014, debiutująca wówczas Klasa V otrzymała najwyższą ocenę - 5 gwiazdek. 

• Najlepsza funkcjonalność w codziennym użytkowaniu dzięki wysokości, która nie unika 
garaży/parkingów podziemnych. Systemy zautomatyzowanego parkowania i kamera 360° 
dostępne opcjonalnie, dodatkowo ułatwiają manewrowanie. 

• W pełni ocynkowana karoseria i do 30 lat gwarancji mobilności. 
 
Wszelkie szczegóły związane z Klasą V znajdują się w niniejszej ofercie. Z chęcią przedstawimy Państwu 
inne, dopasowane do potrzeb usługi czy umowy serwisowe. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących 
vanów Mercedes-Benz, usług Mercedes-Benz oraz tej konkretnej oferty jesteśmy do Państwa 
dyspozycji. 
 
Z poważaniem 
TEAM Van Pro Center 
Mercedes Auto-Studio Łódź  
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Informacja handlowa 
 

 
Mercedes-Benz V 300 d Avantgarde długa 
  

 

Prezentowana wizualizacja pojazdu może różnić się od indywidualnie wybranej konfiguracji I nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
prawa cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian!  

 

Model: Mercedes-Benz V-Class 

Typ: V 300 d Avantgarde długa 

Konfiguracja osi: RWD 

Baumuster: 44781313 

Moc silnika: 174 kW (237 KM) 

Rozstaw osi: 3200 mm 

Dop. masa całk.: 3100 kg 
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 Informacje dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 oraz efektywności energetycznej 
 

Zużycie paliwa w mieście: 7,3 l/100km 

Zużycie paliwa poza miastem: 5,9 l/100km 

Zużycie paliwa łączne: 6,4 l/100km 

Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 168 g/km 
 
„Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to „zmierzone wartości CO2 NECJ” w myśl art. 2 nr 1 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Zużycie paliwa zostało obliczone na podstawie tych wartości.“ 
 
 

Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisja CO2, wartości WLTP wg fazy cyklu 
 

Zużycie paliwa w obszarze miejskim /śródmiejskim: 10,2  l/100km 

Zużycie paliwa na obrzeżach miasta: 7,8  l/100km 

Zużycie paliwa na drodze lokalnej: 6,7  l/100km 

Zużycie paliwa na autostradzie: 8,0  l/100km 

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 7,9  l/100km 

 
Emisja CO2 w obszarze miejskim /śródmiejskim: 267  g/km 

Emisja CO2 na obrzeżach miasta: 205  g/km 

Emisja CO2 na drodze lokalnej: 176  g/km 

Emisja CO2 na autostradzie: 209  g/km 

Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 206  g/km 
 
“Podane wartości zostały określone zgodnie z wymaganą procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP” w rozumieniu art. 2 nr 3 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152 lub (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa zostały obliczone na podstawie tych wartości. 
Zużycie energii elektrycznej zostało określone na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE.” 

 
 
  



 

  

 

  

 
 

/ D      4 z 18 BM 44781313 (MU8) 5255980222 
V 300 d Avantgarde długa szara__36557 
 

Konfiguracja 
 

Lakier  
Suma w PLN 

MB 7992 Szarość selenitu metalik  4 518,00 

 

Wyposażenie pojazdu 
Suma w PLN 

 
 
Linie, pakiety i warianty 

 VQ1 AVANTGARDE Seria 
 XM0 Facelift Seria 
 EZ6 Pakiet parkowania z kamerą 360° 5 117,00 
 FP3 Pakiet wyposażenia lusterek 1 814,00 
 JP5 Standardowy pakiet asystenta jazdy 4 270,00  

Bezpieczeństwo i spokój w trasie.Standardowy pakiet 
wspomagania jazdy jest inteligentną kombinacją 3 
systemów wspomagania, które odciążą Cię podczas jazdy 
i mogą zwiększyć bezpieczeństwo. Pomagają one między 
innymi utrzymać minimalny odstęp bezpieczeństwa czy 
zauważać pojazdy w martwym kącie oraz przeciwdziałają 
niezamierzonemu opuszczeniu pasa ruchu. 

 

 

 
 MX0 Pakiet BlueEFFICIENCY Seria 
* N10Z Pakiet Gwarancyjny + 24 miesiące 3 300,00 
 PS2 Pakiet sportowy AMG 13 926,00  

Typowe dla AMG elementy oraz wysokiej jakości 
detale.Typowe dla AMG elementy oraz wysokiej jakości 
detale podkreślają sportowy styl i indywidualny 
charakter Twojego pojazdu. Atrapa chłodnicy o 
strukturze diamentowej, sportowo wymodelowany dolny 
spojler przedni, obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich, 
spojlery boczne oraz krawędź obrysowa AMG zwiększają 
atrakcyjność zewnętrzną. 

 

 

 
 PY0 Pakiet stylizacyjny wnętrza AVANTGARDE 6 944,00  

Aby spełnić najsurowsze wymogi.Pakiet designu wnętrza 
AVANTGARDE zachwyca ekskluzywnym wyposażeniem. 
Obejmuje między innymi komfortowe fotele, kierownicę 
wielofunkcyjną i dźwignię zmiany biegów pokryte bardzo 
wysokiej jakości skórą nappa. Kolejną atrakcją jest górna 
część deski rozdzielczej w stylizacji skórzanej z ozdobnym 
szwem. 

 

 

 
 SA8 Pakiet komfortowych siedzeń 548,00 
 Z3N Pakiet Night 556,00  

Wyraziste elementy stylizacyjne: czarne, sportowe, pełne 
ekspresji.Pakiet Night z czarnymi akcentami 
stylizacyjnymi dodatkowo zwiększa atrakcyjność 
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zewnętrzną pojazdu i nadaje mu nadzwyczaj ekspresyjny 
charakter. 

 
 IG5 Basic Seria 
 Z42 Samochód osobowy Seria 
 
Podwozie 

*  Elektryczne wspomaganie kierownicy Seria 
*  Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi Seria 
*  Hamulec postojowy elektryczny Seria 
 BA3 Aktywny asystent układu hamulcowego Seria 
 BB7 Układ hamulcowy (optymalizacja CO2) Seria 
 BS1 Zaciski hamulcowe przednie z napisem Mercedes-Benz Seria 
 CF8 Sportowy układ jezdny Seria 
 RD9 Opony bez wyboru producenta Seria 
 RM4 Ogumienie komfortowe Seria 
 RK1 Ogumienie 245/45 R19 -.-- 
 RM7 Opony letnie Seria 
 R1U AMG obręcze ze stopów lekkich 8 J x 19, czarne -.-- 
 R02O Rezygnacja z koła zapasowego -.-- 
 RY2 Układ kontroli ciśnienia w oponach Seria 
 XA8 Wariant wagowy 3 100 kg Seria 
 
Silniki i skrzynie biegów 

 M5O 174 kW (237 PS) 4200/min Seria 
 MU8 OM 654 DE 20 LA 176 kW (239 KM) 3800 obr/min Seria 
 MO6 Euro 6d Gr. I norma emisji spalin - poj. lekkie Seria 
 MG9 Układ zarządzania energią z alternatora Seria 
 MJ8 Funkcja ECO Start-Stop Seria 
 G43 Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC Seria 
 KB5 Zbiornik paliwa 70 litrów 331,00 
 KL5 Filtr paliwa z separatorem wody Seria 
 
Elementy nadwozia 

 D34 Otwierany dach szklany 10 509,00  

Wpuszcza dużo światła i powietrze.Wysokiej jakości 
panoramiczny dach przesuwny poprzez swą dużą, szklaną 
powierzchnię wypełnia wnętrze pojazdu światłem, 
zapewniając przyjemną atmosferę w jasnej, przyjaznej 
przestrzeni. Przednia część dachu przesuwnego jest 
elektrycznie otwierana, dzięki czemu zapewnia 
dodatkową wentylację. 

 

 

 
 D14 Relingi dachowe anodyzowane 1 777,00 
 F3S Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno Seria 
 F65 Lusterka zewnętrzne automatycznie składane Seria 
 F69 Lusterka zew. elek. ster. i ogrzew. z kierunkow. Seria 
 F72 Samościemniające się lusterko wewn. i zewnętrzne Seria 
 E57 Instalacja elektryczna pod gniazdo przyczepy 851,00  

Przygotowanie do montażu wraz z wydajnym układem   
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chłodzenia.Instalacja elektryczna gniazda przyczepy 
umożliwia łatwy montaż haka holowniczego oraz – dzięki 
wydajnemu układowi chłodzenia – uniknięcie dalszego 
doposażania pojazdu i związanych z nim kosztów. 

 
*  Regulacja zasięgu reflektorów Seria 
 QA4 Uciąg haka podwyższony do 2500 kg 424,00  

Umożliwia ciągnięcie przyczepy o dodatkowej masie 500 
kg.Dzięki powiększonej masie przyczepy wynoszącej 2500 
kg Twój pojazd może ciągnąć nawet 500 kg dodatkowego 
ciężaru. 

 

 

 
 LG2 Inteligentny system oświetlenia ILS LED Seria 
 LG8 Asystent świateł drogowych plus 675,00  

Lepsza widoczność podczas jazdy nocnej bez oślepiania 
innych.Dzięki asystentowi świateł drogowych Plus 
kierowca przez cały czas korzysta z najlepszego 
możliwego oświetlenia jezdni, nie oślepiając 
jednocześnie innych uczestników ruchu drogowego. Tym 
samym w przeszłość odchodzi uciążliwe przełączanie 
między światłami mijania i drogowymi, a kierowca może 
się całkowicie skoncentrować na sytuacji na drodze. 

 

 

 
*  Trzecie światło hamowania Seria 
 LG4 Światła tylne i światła hamowania LED Seria 
*  Oświetlenie bagażnika Seria 
 LC1 Nastrojowe oświetlenie wnętrza Ambiente Seria 
 LC4 Komfortowy dachowy panel obsługowy Seria 
 LB9 Lampki oświetlające wyjścia Seria 
 LC5 Oświetlenie otoczenia w lusterkach zewnętrznych Seria 
 LC6 Oświetlenie do czytania w uchwytach nadokiennych Seria 
 LC7 Oświetlenie przy podłodze z przodu Seria 
 LC8 Oświetlenie otoczenia klapy tylnej Seria 
 LE1 Adaptacyjne światła stop Seria 
 T14 Aktywna blokada drzwi przesuwnych Seria 
*  Drzwi przesuwne z prawej strony Seria 
 T19 Drzwi przesuwne z lewej strony Seria 
 T70 Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz Seria 
 W64 Otwierana oddzielnie szyba tylna Seria 
 W68 Klapa tylna EASY-PACK 2 380,00  

Otwieranie i zamykanie klapy tylnej za pomocą 
przycisku.Funkcja elektrycznego otwierania i zamykania 
klapy tylnej EASY-PACK?za pomocą przycisku umożliwia 
komfortowy załadunek i rozładunek przestrzeni 
bagażowej. Obsługuje się ją bardzo praktycznie za 
pomocą przycisku na kluczyku pojazdu lub uchwytu 
odblokowującego na klapie tylnej. 

 

 

 
 C74 Podświetlony próg drzwi przesuwnych Seria 
 T55 Elektr. uruchamianie drzwi przesuwnych prawych 2 976,00 
 T56 elektr. uruchamianie drzwi przesuwnych lewych 2 976,00 
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 T74 Uchwyt do wsiadania Seria 
 W16 Okno stałe w ścianie bocznej/ drzwiach przes. lewe Seria 
 W17 Okno stałe w ścianie bocznej/ drzwiach przes. Praw Seria 
 W29 Okna stałe, z tyłu po lewej i prawej stronie Seria 
*  Komfortowe, elektryczne szyby przednie Seria 
 F48 Ogrzewane spryskiwacze szyby przedniej 728,00 
 FS5 Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłon. Seria 
 H20 Szyby atermiczne (wszystkie) Seria 
 W70 Przyciemnione szyby z tyłu, w kolorze czarnym 1 549,00 
 C1L Zderzak przedni AMG z czarnymi elementami ozdobnym Seria 
 CM2 Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia Seria 
 FK4 Osłona chłodnicy lakierowana na czarno Seria 
 CU4 Pakiet aerodynamiczny Seria 
 FB4 Spoiler AMG w klapie tylnej Seria 
*  Zaczep holowniczy z przodu/tyłu wkręcany Seria 
 CN1 Próg, zewnętrzny Seria 
 FK5 Listwa ozdobna okien bocznych w kolorze czarnym Seria 
 
Wnętrze, ogrzewanie, klimatyzacja 

 H16 Podgrzewany fotel kierowcy Seria 
*  Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy Seria 
 SA1 Regulacja długości siedziska kierowcy Seria 
 SE5 Podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy Seria 
 SF1 Fotel kierowcy z regulacją elektryczną 4 008,00 
 H15 Podgrzewany fotel pasażera obok kierowcy Seria 
 SA2 Regulacja długości siedziska pasażera Seria 
 SE0 Aktywna wentylacja fotela kierowcy 2 175,00 
 SE1 Aktywna wentylacja fotela pasażera 2 175,00 
 SE4 Podparcie lędźwiowe w fotelu pasażera Seria 
 SF2 Fotel pasażera z regulacją elektryczną 4 008,00 
 US6 Siedzenie pojedyncze, 1. rząd z lewej strony Seria 
 US7 Siedzenie pojedyncze, 1. rząd z prawej strony Seria 
 US5 Komfortowa kanapa 3 os. w 2 rzędzie, uchylny fotel 2 602,00 
 FH6 Deska rozdzielcza w styl. skórzanej z ozdob. szwem Seria 
 H05 Klimatyzowane siedzenia tylne, 1. rząd 4 614,00 
 SZ7 Siatka bagażowa za oparciem fotela kierowcy 106,00 
 SZ8 Siatka bagażowa za oparciem fotela pasażera 106,00 
 U73 Podłokietniki siedzeń w przestrzeni pasażerskiej Seria 
 UR1 System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania Seria 
*  Poduszka powietrzna kierowcy Seria 
 SA6 Poduszka powietrzna pasażera Seria 
 SH1 Poduszka chroniąca miednicę i tułów kierowcy Seria 
 SH2 Poduszka chroniąca miednicę i tułów pasażera Seria 
 SH8 Nadokienne poduszki powietrzne 1 711,00 
 J55 Sygnał niezapiętego pasa bezp. dla fotela pasażera Seria 
 F66 Zamykany schowek w desce rozdzielczej Seria 
 FG0 Konsola środkowa z roletą 387,00 
 V62 Siatka bagażowa na oparciach foteli tylnych Seria 
 V78 Siatka oddzielająca przes. pasażerską od bagażnika 798,00 
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 V36 Tapicerowana podsufitka Seria 
 VD7 Tapicerka w kolorze czarnym Seria 
 V44 Wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy Seria 
 CL3 Kierownica wykończona skórą Seria 
 FB1 Elementy ozdobne AMG stylizowane na włókno węglowe -.--  

Tworzą sportowo-ekskluzywny nastrój.Elementy 
ozdobne ze wzorem ""Carbon"" dodatkowo zwiększają 
atrakcyjność wystroju wnętrza, nadając mu sportowo-
ekskluzywny charakter. Ich hojne użycie, na przykład na 
desce rozdzielczej, wzmacnia to wrażenie. 

 

 

 
 V33 Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej Seria 
 VH1 Uchwyt do trzymania, z tyłu Seria 
 VL7 Dywaniki AMG 248,00 
 YG4 Dzielona przestrzeń bagażowa Seria 
 H12 Dodatkowe ogrzewanie wodne 3 836,00  

Ogrzewanie i wentylacja podczas postoju oraz 
dogrzewanie w trybie jazdy.Wodne ogrzewanie 
dodatkowe już od początku jazdy rozpieszcza kierowcę i 
pasażerów przyjemnym ciepłem. 

 

 

 
 HZ0 Dogrzewacz elektryczny Seria 
 H00 Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej Seria 
 HH4 Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC 2 403,00 
 HY1 Pilot zdalnego sterow. dodatk. ogrzewaniem wodnym 1 480,00  

Umożliwia włączanie i wyłączanie na odległość.Pilot 
zdalnej obsługi umożliwia włączanie i wyłączanie 
dodatkowego ogrzewania wodnego na odległość, dzięki 
czemu już w momencie wsiadania do pojazdu może w 
nim panować przyjemna temperatura. Ponadto wnętrze 
nagrzane już od początku jazdy zapewnia brak osadu na 
szybach. 

 

 

 
 HZ7 Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC z tyłu 2 906,00 
 
Audio, elektryka i przyrządy 

 E1D Radio cyfrowe (DAB) Seria 
 E1E Nawigacja Seria 
 E1F Wyświetlacz dotykowy 10,2'' 2 036,00 
 E1T Touchpad Seria 
 E4S Integracja ze smartfonem 1 802,00  

Optymalne połączenie pojazdu i smartfona w sieci.Z 
treści zgromadzonych na smartfonie i jego funkcji można 
łatwo korzystać w samochodzie: dzięki pakietowi 
integracji smartfona można, korzystając z funkcji Apple 
CarPlay® lub Android Auto, wygodnie dzwonić, 
odtwarzać listy utworów, oglądać zdjęcia albo filmy na 
wyświetlaczu w pojeździe itd. 

 

 

 
 E65 System nagłośnienia Burmester Surround 3 240,00  

Brzmienie najwyższej klasySystem nagłaśniający   
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surround Burmester® ze wzmacniaczem i instalacją 
głośnikową o idealnie dobranych parametrach zapewnia 
w samochodzie fascynujący dźwięk przestrzenny. 
Piętnaście głośników i skrzynka basowa dają łączną moc 
640 W. Technologia wielokanałowego dźwięku 
przestrzennego wytwarza zachwycające brzmienie 
słyszalne z każdego siedzenia. 

 
 E6M MBUX rozszerzony Seria 
 E7B Przygotowanie do nawigacji Seria 
 ES9 Zestaw kabli Media Interface 218,00  

Łączy z systemami pojazdu smartfony i inne podobne 
urządzeniaZestaw Media Interface umożliwia 
podłączenie przenośnych urządzeń końcowych, np. 
iPodów® czy innych odtwarzaczy multimedialnych do 
systemu obsługi urządzeń dodatkowych i nawigacji 
pojazdu. Gdy przewód podłączeniowy jest połączony ze 
złączem USB można odtwarzać utwory przez system 
multimedialny pojazdu oraz wyświetlać informacje o 
wykonawcach, albumach i tytułach. 

 

 

 
 EX9 Darmowa aktualizacja map przez 3 lata Seria 
 E34 Bateria rozruchowa Seria 
 ED4 Akumulator AGM 12 V 92 Ah Seria 
 M60 Alternator 14 V / 250 A Seria 
*  Gniazdo elektryczne 12V Seria 
 ES2 Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej/ ładunkowej Seria 
 ES3 Gniazda 12 V dla tylnego rzędu siedzeń, prawe-lewe 295,00 
*  Obrotomierz elektroniczny Seria 
*  Wskaźnik okresów serwisowania "ASSYST" Seria 
 EZ8 PARKTRONIC Seria 
 J64 Wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza 159,00  

Lampka na zintegrowanej tablicy wskaźników informuje 
o konieczności wymiany filtra.Dzięki wizualnemu 
wskaźnikowi serwisowemu filtra powietrza suchego na 
zintegrowanej tablicy wskaźników można wymienić filtr 
na czas, aby utrzymać pełną wydajność filtrowania. 
Dzięki temu ręczna kontrola filtra staje się zbędna. 

 

 

 
 JA1 Kontrolka poziomu płynu do wycieraczek Seria 
 CL1 Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach Seria 
 CL4 Koło kierownicy wielofunkcyjnej Seria 
*  Wskaźnik temperatury zewnętrznej Seria 
 JA7 Asystent martwego pola Seria 
*  Asystent bocznego wiatru Seria 
 JA9 Asystent rozpoznawania znaków drogowych 1 106,00 
 JF1 Czujnik deszczu Seria 
 JH3 Moduł komunikacyjny z karta SIM Seria 
 JK5 Tablica wskaźników z ekranem kolorowym 5,5'' Seria 
 JS1 Kamera 360° Seria 
 JW5 Asystent utrzymania pasa ruchu Seria 
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 JW8 Asystent wspomagania koncentracji ATTENTION ASSIST Seria 
 JX2 Przebieg międzyprzeglądowy 40 000 km Seria 
 LA2 Automatyczny układ włączania świateł Seria 
 FY1 Pakiet ochrony antykradzieżowej 1 989,00  

Zabezpieczenie alarmowe.Pakiet zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych może pomóc uchronić pojazd w 
razie rozpoznania niebezpieczeństwa kradzieży, 
uruchamiając alarm wizualny i dźwiękowy. Pakiet 
obejmuje alarm antykradzieżowy (EDW), system 
zabezpieczenia wnętrza i funkcję zabezpieczenia przed 
odholowaniem. 

 

 

 
 FZ8 Komfortowe otwieranie i zamykanie pilotem Seria 
 FC1 Kluczyk elektroczniczny stylizowany na chromowany Seria 
*  Immobilizer Seria 
 E07 Asystent ruszania na wzniesieniu Seria 
 ET4 System utrzymywania odległości DISTRONIC PLUS 3 376,00  

Odciąża kierowcę, gdy sytuacja na drodze jest 
monotonna.Aktywny asystent regulacji odległości 
DISTRONIC automatycznie utrzymuje odstęp od 
poprzedzającego pojazdu, odciążając w ten sposób 
kierowcę, na przykład podczas jazdy autostradą lub w 
spowolnionym ruchu drogowym. 
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Dodatkowe zakresy 

 XU5 Tabliczki i dokumenty w języku polskim Seria 
 XW5 Rezygnacja z oznaczenia modelu na tylnej klapie -.-- 
 XC9 Dokument COC Seria 
 YF3 Sportowe pedały Seria 
 KP7 Układu oczyszczania spalin SCR, 4 generacja Seria 
 XZ1 Model generation 1 Seria 
 
Usługi łącznościowe 

 EW6 Pakiet usług Mercedes me connect Seria 
 EX8 Nawigacja Plus 3 857,00  

Nawigacja przy użyciu dodatkowej usługi.Pakiet 
Nawigacja Plus rozszerza zakres funkcji systemu 
nawigacyjnego o przydatne usługi nawigacyjne Mercedes 
me connect, które w drodze dostarczają cennych 
informacji i ułatwiają nawigację. Wśród 
najatrakcyjniejszych elementów tej usługi są 
przykładowo wskazanie wolnych miejsc parkingowych w 
okolicy czy informacja o pogodzie na ekranie dotykowym 
systemu multimedialnego. 

 

 

 
 EY2 Life Traffic Information Seria 
 EY5 System połączenia alarmowego Mercedes-Benz Seria 
 EY6 Pomoc w razie awarii Seria 
 
Tapicerka 

 VY7 Tapicerka skórzana Nappa czarna Seria 
 

 

PLN 

  
Ceny netto plus podatek VAT, obecnie 23% 
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Kalkulacja ceny pojazdu 
 

  Suma w PLN 

Cena pojazdu bazowego: 232 400,00 

Cena lakieru: 4 518,00 

Cena ogumienia: -.-- 

Cena wyposażeń dodatkowych: 113 292,00 

Cena dodatków: -.-- 

- 

 

Cena pojazdu razem 350 210,00 

 

+VAT (23,00 %) 80 548,30 

 

Cena końcowa z VAT 430 758,30 
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 Dane techniczne 

 Masy i wymiary 
 

Typ  

Konfiguracja osi RWD 

Rozstaw osi 3200 mm 

  

Masy  

Masa własna:  

Masa na 1. oś przednią 1328 kg 

Masa na 1. oś tylną 1187 kg 

Masa poj. gotowego do jazdy 2516 kg 

  

Maksymalnie dop. masy:  

Masa na 1. oś przednią 1550 kg 

Masa na 1. oś tylną 1550 kg 

  

Ładowność: 584 kg 

Dop. masa całkowita pojazdu: 3100 kg 

Dop. masa całkowita zestawu: 5600 kg 

 Masa pojazdu z kierowcą (75 kg) i 90% napełnienia paliwem. 

 
Silnik MU8 

Pojemność cm3 1950 

Moc w kW / KM 174 / 237 

Maks. moment obrotowy w Nm przy 500 Nm przy 2400 obroty/min 

  

Skrzynia biegów  

  

Kod G43 

Opis Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC 
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 Dane techniczne 

Rysunki techniczne 
 

 
 

Wymiary podlegają tolerancji w zakresie +/- 3% 

 
 

Wymiary podlegają tolerancji w zakresie +/- 3% 
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Wymiary podlegają tolerancji w zakresie +/- 3% 

 
 

Wymiary podlegają tolerancji w zakresie +/- 3% 
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Etykieta energetyczna opon 

Regulation (EU) 2020/740 on energy labelling for tyres 
Na końcu tej strony zamieściliśmy bezpośredni link do odpowiedniej etykiety energetycznej opon 

oraz do przygotowanej przez producenta opon karty charakterystyki produktu, które obowiązują 

dla tej konfiguracji pojazdu. Dodatkowa wskazówka: Jeśli na etapie konfiguracji wybrano 

"Ogumienie bez wskazania producenta", w grę wchodzi jedna z niżej wymienionych etykiet 

energetycznych dla montowanych opon. Należy pamiętać, że w tym przypadku ze względów 

produkcyjnych marka montowanych opon nie jest nam aktualnie jeszcze znana. W każdym 

przypadku wszystkie wchodzące w grę etykiety energetyczne opon zostaną Państwu przekazane lub 

przesłane w formie elektronicznej przez naszego sprzedawcę w ramach tej konkretnej oferty na 

pojazd. Na żądanie sprzedawca przekaże Państwu również techniczne materiały reklamowe, o ile 

producent opon nam takie udostępnia, a także kartę charakterystyki produktu. 

  

Continental | PremiumContact 6 | 245/45 R 19 102 Y 

Link zu Energielabel : 

https://eprel.ec.europa.eu/qr/483537 

 

 

https://eprel.ec.europa.eu/qr/483537
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Warunki dostawy 

 
Termin dostawy: Według uzgodnienia 
 
Warunki płatności:  zgodnie z ustaleniami 
 
 
 
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Dokument ważny 2 
tygodnie od daty wystawienia. Informacja cenowa jest oparta na aktualnie obowiązujących cennikach. 
Kompletacja pojazdu ma charakter orientacyjny. Wyposażenie i cena pojazdu zostaną ostatecznie 
określone w umowie sprzedaży. 
 
 
Masy i wymiary dotyczą pojazdu w wykonaniu fabrycznym. 
  
W przypadku wysokości ramy należy uwzględnić tolerancję +/- 20 mm dla pojazdów z zawieszeniem 
pneumatycznym oraz +/- 30 mm dla resorów stalowych (w odniesieniu do wysokości podanej w 
ofercie). 

 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z doradcą handlowym pod numerem  
42 666 77 00. 
 
Z wyrazami szacunku 
TEAM Van Pro Center  
Mercedes Auto-Studio Łódź 
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