
  Třída A.  



  Buď pro, nebo proti, nenechá Vás chladnými. Nekonvenční zvenku, uvnitř stylová 
ikona. Z ulic vyžene nudu. A Vy se přitom budete cítit velmi komfortně. High-tech: 
samozřejmě. Bezpečná: nepochybně. Efektivní: přirozeně. Je to mercedes, který 
nemůže být typičtější. A přitom je zcela jiný. Vítej, nová třído A!  

  1 pohled*  
  * A budete se divit, 

jaká je!  







  800 x 480*  
  * Stále online s vysokou kvalitou obrazu 

nového systému COMAND Online.  
  Sedět za volantem a řídit celý svět. Obrazovka o úhlopříčce 17,8 cm: Vaše okno do sítě možností. 
Surfovat na internetu, „štěbetat“ na Twitteru, sdílet na Facebooku a být zkrátka u toho každý 
bit cesty. Ani v realitě nejste v žádné situaci sami: elektronická parkovací brzda, aktivní parkovací 
asistent, zpětná kamera a funkce HOLD umocňují Vaše potěšení z jízdy.   





  * Rychlost má své hranice, 
agilita však ne.  

  240 km/h*  



  Na místě pohonu trénované srdce: efektivní čtyřválcové zážehové a vznětové motory s vysokým 
výkonem a přímým vstřikováním. S dvouspojkovou převodovkou 7G-DCT která je součástí 
příplatkové výbavy (standardní výbava u vybraných motorizací) řadíte bez přerušení hnací síly 
z jednoho převodového stupně na další. Na dosah pulzu silnice: se Sadou jízdní dynamiky 
včetně přímého řízení a sportovního podvozku za příplatek. I na pohled je to atlet: s maskou 
chladiče v designu diamond a sportovními sedadly, která si své označení opravdu zaslouží. 
Tohle potěšení se opravdu vyplatí.  

  6,6 s*  
  * Sprint z 0 na 100 km/h v nejlepším čase.  





  Pravý mercedes. Ale přesto úplně jiný.   Nová třída A přesvědčí designem, který spojuje 
emoce a sportovního ducha s individualismem a výrazně tak zasahuje do podoby segmentu 
kompaktních vozidel. Zbytek je na Vás – vytvořte si zcela individuální třídu A výběrem ze 
tří linií výbavy a tří sad s různým zaměřením.

    Sebejistý design exteriéru s výraznými konturami, působivá příď s dvojitou lamelou  –
masky chladiče, dynamicky tvarované plochy a linie oken ve stylu kupé
    Dynamické boční partie, ramena zdůrazňující širokou záď a masivní rozšířené blatníky –
    Kvalitní interiér se sportovně ergonomickým kokpitem je charakteristický multifunkčním  –
volantem se třemi rameny a 12 tlačítky, multifunkčním displejem ve sdruženém přístroji 
a dalším příplatkovým vybavením, jako např. visutou obrazovkou a sportovními sedadly 
s integrovanými opěrkami hlavy
    Tři linie výbavy za příplatek: sebejistě s linií Style, atleticky s vybavením Urban nebo  –
energicky s linií vybavení AMG Sport
    Tři designové sady za příplatek: kvalita do nejmenšího detailu se sadou Exclusive,  –
či sadou AMG Exclusive, nápadný exteriér se sadou Night  

  Asi nejhezčí způsob, jak proměnit kapku paliva ve špičkové výkony.   Dynamické a 
efektivní motory poskytují výkon až 155 kW. V rámci příplatkové výbavy je dostupná 
dvouspojková automatizovaná převodovka 7G-DCT spontánně reagující v každé situaci. 
Agilní jízdní chování nové třídy A je možné dle výbavy dále stupňovat; A 250 Sport je 
zárukou špičkové dynamiky. Řada účinně sladěných opatření BlueEFFICIENCY se zároveň 
postará o to, aby nebylo zbytečně zatěžováno životní prostředí.

    Výkonný sportovní model A 250 Sport je vybaven maskou chladiče v designu diamond,  –
podvozkem se specifickou přední nápravou vyvinutým AMG, sportovní automatizovanou 
dvouspojkovou převodovkou 7G-DCT a k dispozici je řada dalších sportovních detailů
         – 7stupňová dvouspojková převodovka 7G-DCT s řadicími pádly na volantu a třemi programy 
řazení za příplatek
    Čtyřprvková zadní náprava pro maximum jízdní stability a maximální komfort, Torque  –
Vectoring Brake pro kontrolovanou jízdní dynamiku při sportovním stylu jízdy
    Sportovní naladění podvozku ve standardní výbavě, Sada jízdní dynamiky s přímým  –
řízením a sportovním podvozkem za příplatek 
    Ú – sporný provoz s nízkými emisemi díky motorům s přímým vstřikováním a přeplňováním, 
stejně jako ve standardní výbavě dodávaná funkce ECO start-stop
    Vynikající aerodynamika se součinitelem odporu vzduchu c   – w  = 0,27   

  Tep nové generace. Nová třída A.  

  Design.    Sportovní duch.  



  Bezpečnost.    Komfort.  
N  a každé cestě první třídou.   Premium není pouze označením linií a sad příplatkového 
vybavení nové třídy A. Premium zároveň zosobňuje široké spektrum výbavy, která byla 
doposud vyhrazena pouze pro vyšší třídy vozidel. I v kompaktní třídě si nyní můžete užívat 
komfortu tak typického pro limuzíny Mercedes-Benz.

    Audio 5 USB ve standardní výbavě, za příplatek dostupný kompatibilní Mercedes-Benz  –
Drive Kit pro integraci Apple® iPhone®
    Audio 20 CD včetně kruhového ovladače systému s navigací Becker® MAP PILOT  –
(příplatková výbava)
    Multimediální systém COMAND Online s přístupem na internet, s navigací s pevným  –
diskem a asistentem rychlostního omezení za příplatek
    V kombinaci se systémem Audio 20 CD a systémem COMAND Online je za příplatek  –
dostupný kompatibilní Mercedes-Benz Drive Kit pro integraci Apple® iPhone®
    Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s paměťovým blokem a bederní  –
opěrkou s možností nastavení ve 4 směrech (příplatková výbava)
    Automatická klimatizace THERMOTRONIC a nezávislé topení v příplatkové výbavě –
    Sada osvětlení (za příplatek) –
    Panoramatické střešní okno v příplatkové výbavě –
    Elektronická parkovací brzda ve standardní výbavě –
    Aktivní parkovací asistent včetně funkce PARKTRONIC a zpětné kamery za příplatek –
    Sada zrcátek včetně vnitřního a vnějšího zpětného zrcátka na straně řidiče  –
s automatickým tlumením odrazivosti a elektricky sklopných vnějších zrcátek  

  Kompletní program bezpečnosti.   V nové třídě A jsou ve standardní výbavě nově např. 
asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST a COLLISION PREVENTION 
ASSIST s adaptivním brzdovým asistentem. K tomu řada dalších inovativních bezpečnostních 
a asistenčních systémů, které v tak široké nabídce nebyly nikdy dostupné v segmentu 
kompaktních vozů. Stabilní bezpečnostní rám pro cestující a až devět airbagů přispívají 
k nejlepší možné ochraně.

    COLLISION PREVENTION ASSIST a ATTENTION ASSIST ve standardní výbavě –
     Brzdový systém ADAPTIVE BRAKE ve standardní výbavě s integrovanými asistenčními  –
funkcemi, jako je funkce HOLD, funkce vysoušení brzdových kotoučů za mokra a 
asistence při rozjezdu do kopce
    Indikace úniku tlaku vzduchu v pneumatikách ve standardní výbavě –
    Adaptivní tempomat DISTRONIC PLUS za příplatek (pouze v kombinaci s novou  –
dvouspojkovou převodovkou 7G-DCT
    Sada asistentů jízdy v pruzích za příplatek (včetně asistenta jízdy v pruzích a asistenta  –
hlídání mrtvého úhlu)
    Intelligent Light System, včetně Bi-xenonových světlometů, asistenta adaptivních  –
dálkových světel s denním svícením LED a koncovými LED světly (příplatková výbava)
     Systém PRE-SAFE® s vratnými předepínači předních bezpečnostních pásů a funkcí  –
přivření bočních oken (příplatková výbava)
    Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, kolenní airbag řidiče a okenní  –
airbagy ve standardní výbavě, boční airbagy v zadní části vozidla za příplatek
    Aktivní přední kapota s vylepšeným mechanismem ochrany chodců   –

  →   www.mercedes-benz.cz  



Model A 250 je dostupný také ve speciální verzi jako 
A 250 Sport1 – která byla navržena společností AMG 
a vyniká svou jízdní dynamikou. Je vybaven sportovním 
podvozkem se specifickou přední nápravou, vyvinutým 
specialisty společnosti Mercedes-AMG. Další výbava 
modelu vychází z linie vybavení AMG Sport a doplňuje ji 
o další vzájemně sladění prvky exteriéru a interiéru.   K nim 
patří např. nápadná maska chladiče v designu diamond, 
červené ozdobné lišty na předním a zadním nárazníku 
a světlomety s červeným orámováním. Atletický vzhled je 
doplněn černě lakovanými, leštěnými 5loukoťovými koly 
AMG z lehkých slitin s pneumatikami 235/40 R 18, 
červeně lakovanými brzdovými třmeny a plaketami „Sport“ 
na předních blatnících. Interiér je pojat ve stejném duchu. 
Charakteristickými znaky modelu A 250 Sport jsou červe-
né bezpečnostní pásy, sportovní sedadla s červeným 
kontrastním prošíváním a výrazné červené orámování 
větracích výdechů. Vzhled modelu Sport dotvářejí 
koberečky s nápisem „Sport“.  

  1   Předběžně k dodání od IV. čtvrtletí 2012.  

  A 250 Sport.  

  Model Sport disponuje vynikajícími hodnotami zrychlení, sportovním zvukem motoru a modifikovanou charakteristikou ESP®.  



  Mladistvý, dynamický sportovní duch kombinovaný s vynikající kvalitou: nová třída A
nadchne jak v interiéru, tak v exteriéru svými inovativními nápady a citem pro detail. 
Z výroby je vybavena ocelovými koly s ozdobnými kryty s 10 otvory, pneumatikami 
195/65 R 15 (205/55 R 16 v kombinaci s A 200 CDI BlueEFFICIENCY a A 200 
BlueEFFICIENCY) a kompaktním zadním nárazníkem v barvě vozidla s rýhovanou plochou 
difuzoru. Interiér Vás nadchne multifunkčním volantem se třemi rameny a 12 tlačítky, 
multifunkčním displejem ve sdruženém přístroji, systémem Audio 5 s USB slotem, 
ozdobnými prvky v designu včelích pláství, přední loketní opěrkou s úložnou 
schránkou a černým čalouněním sedáků a výplní dveří.  

  Standardní výbava.    Style.  

  Maska chladiče v barvě vozidla se dvěma lamelami s pochromovanými hranami, jakož i pochromované lišty spodní linie 
oken dotváří novou třídu A s výbavou Style.  

  Dvě šedě lakované lamely masky chladiče a příslušenství exteriéru v barvě vozidla propůjčují nové třídě A luxusní vzhled.  

  Linie příplatkové výbavy Style zdůrazňuje individualitu vozidla za pomoci chromovaných 
ozdobných prvků a 10loukoťových disků kol z lehkých slitin s pneumatikami 205/55 R 16. 
Vnitřní prostor je prezentován sportovními sedadly potaženými kombinací tkaniny/umělé 
kůže ARTICO a čalouněním v černé nebo černé/bílé barvě s kontrastním prošíváním, černou 
střechou interiéru (šedé provedení za příplatek), ozdobnými prvky a větracími výdechy 
s pochromovanou povrchovou úpravou.  



  Linie výbavy AMG Sport (příplatková výbava) propůjčuje nové třídě A dynamický vzhled. 
Charakteristickými znaky jsou: AMG Styling, maska chladiče se dvěma lamelami a 
zasazenými chromovanými ozdobnými prvky, dvojitý výfuk s oválnými pochromovanými 
koncovkami. Lepší ovládání a větší radost z jízdy zajišťuje snížený sportovní podvozek 
a přímé řízení, stejně jako víceloukoťová kola AMG z lehkých slitin s pneumatikami 
225/40 R 18 a perforovanými brzdovými kotouči. Pro vnitřní prostor jsou charakteristická 
sportovní sedadla v kombinaci umělé kůže ARTICO/mikrovlákna DINAMICA s červeným 
kontrastním prošíváním, v dolní části zploštělý multifunkční sportovní volant se 3 rameny 
čalouněný kůží Nappa s červeným kontrastním prošíváním a perforováním, sportovní 
sdružený přístroj s červenými ukazateli, ozdobné prvky s dezénem karbonu, stejně jako 
sportovní pedály a koberečky AMG.  

  AMG Sport.  

  Nová třída A s výbavou Urban zanechá díky masce chladiče se dvěma lamelami, chromovaným aplikacím, 
pochromované spodní linii oken a dvojitému výfuku působivý dojem.  

Snížený, sportovně naladěný podvozek  , víceloukoťová kola AMG z lehkých slitin s pneumatikami 225/40 R 18 
a AMG Styling podtrhují sportovní charisma nové třídy A s linií výbavy AMG Sport.  

  Tato linie výbavy dostupná za příplatek podtrhuje sportovně expresivního ducha nové třídy A. 
Nadchne 5dvouloukoťovými disky kol z lehkých slitin s pneumatikami 225/45 R 17, 
maskou chladiče s dvojitou stříbrnou lamelou s chromovanými hranami a dvojitým výfukem 
s pochromovanými koncovkami. Interiér zosobňuje sportovního ducha zvláště díky 
sdruženému přístroji a sportovním sedadlům s kontrastním prošíváním, ozdobným prvkům 
s prošitím diamond design, multifunkčnímu volantu se 3 rameny s úchopy z perforované 
kůže a se šedým kontrastním prošíváním, stejně tak jako díky výplním dveří a loketním 
opěrkám, které jsou všechny ozvláštněny kontrastním prošíváním.  

  Urban.   



  Sada Exclusive a AMG Exclusive.  

  Příplatková sada Exclusive uspokojí Vaše představy kvalitního interiéru té nejvyšší úrovně. 
Uchvátí luxusem typickým pro Mercedes-Benz, jako jsou vyhřívaná sportovní sedadla řidiče 
a spolujezdce s bederní opěrkou a možností nastavení ve 4 směrech, koženým čalouněním 
v barevných odstínech černé, šedé Crystal nebo hnědé Hazelnut. Volant a volicí páka 
jsou rovněž potaženy kůží, výplně dveří, loketní opěrka a přístrojová deska jsou barevně 
sladěny a potaženy umělou kůží ARTICO. Kordové koberečky celou výbavu dotvářejí. 
V nabídce je i další nadstavba sady vybavení AMG Sport, a to rozšířená sada AMG Exclusive 
s dvojbarevným čalouněním v černé kůži RED CUT s červeným konstrastním prošíváním.  

  U sady Exclusive hraje kůže hlavní roli. Výsledkem je stylový interiér s kvalitativně vysokou úrovní provedení.    Sada Night zdůrazňuje charakter vozidla díky determálnímu tónovanému sklu na zadním okně a na bočních oknech 
v zadní částí.   

  Sada Night.  

  Příplatková sada Night v sobě spojuje extravagantní designová řešení a specifické 
požadavky. Zahrnuje leštěnou černou masku chladiče se dvěma lamelami a chromovanými 
hranami, vnější zpětná zrcátka v černé barvě, ozdobnou lištu spodní linie oken v černé 
barvě s vysokým leskem, leštěná 5dvouloukoťová kola z lehkých slitin lakovaná v odstínu 
černé barvy a leštěná, s pneumatikami 225/40 R 18 a determální tónovaná skla na zadním 
okně a na bočních oknech v zadní části. Sada Night je koncipována jako sada určená pro 
exteriér umožňující další individualizaci Vašeho vozidla a je tak nadstavbou pro jednu ze 
tří sad výbavy Style, Urban nebo AMG Sport.  



  Standardní barevné odstíny  

  Metalické barevné odstíny  1  

  Metalické barevné odstíny  1  

  589     Červená Jupiter  

  650     Bílá Cirrus  

  696     Černá Night  

  162     Modrá South sea  

  191     Černá Cosmos  

  761     Stříbrná Polar  

  787     Šedá Mountain  

  893     Šedá Monolit  

  894     Modrá Universum  

  001     Černá (tkanina)  

  Sedadlo Standard  

  451     Černá (ARTICO  3  /tkanina)  

  Sedadlo Sport  

  455     Černá/bílá (ARTICO  3  /tkanina)   

  Sedadlo Limousine  1  

  Standardní výbava    Style  1  

  Sedadlo Limousine  1  021 Černá (tkanina)

028    Šedá Crystal (tkanina) 

101    Černá  1   ARTICO  3 

108    Šedá Crystal  1   ARTICO  3 

101    Černá  1   ARTICO  3 

Jemné síťování, černá 

108    Šedá Crystal  1   ARTICO  3 

  1   Příplatková výbava.         2   Pouze v kombinaci se sadou AMG Sport.      3   Umělá kůže.   4 Barevný odstín za příplatek. Předběžně k dodání od I. čtvrtletí 2013.

Design ve tvaru včelích pláství662 designo šedá Mountain magno4

895 Béžová Canyon



  361     Černá (ARTICO  3  /tkanina)  

  Sedadlo Sport  

  801     Černá (kůže)  

  Sedadlo Sport  

  651     Černá (ARTICO  3  /DINAMICA)  

  Sedadlo Sport  

  811     Černá RED CUT (kůže)  

  Sedadlo Sport  

  368     Šedá Crystal (ARTICO  3  /tkanina)    808     Šedá Crystal (kůže)  

  804     Hnědá Hazelnut (kůže)  

  Diamond design, černá  

    Černá  3  

  Dezén karbon    Dezén karbon   

Diamond design  , šedá Crystal  

  Šedá Crystal  3  

  Hnědá Hazelnut  3     

  Urban  1    AMG Sport  1    Sada Exclusive  1    Sada AMG Exclusive  1, 2  

  Sedadlo Limousine  1  

101    Černá  1   ARTICO  3 

108    Šedá Crystal  1   ARTICO  3 



  Rozměry.  

  Všechny hodnoty jsou v milimetrech. Zobrazené míry jsou uváděny jako střední hodnoty a platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě.  
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  Technické údaje.  

  Vznětové motory    Zážehové motory  

  A 180 CDI 
    BlueEFFICIENCY  

  A 180 CDI 
BlueEFFICIENCY (7G-DCT)  

  A 200 CDI 
    BlueEFFICIENCY  

  A 180 
    BlueEFFICIENCY  

  A 200 
    BlueEFFICIENCY  

  A 250
    BlueEFFICIENCY  

  A 250 Sport  1  

  

  Počet válců/uspořádání  4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

  Zdvihový objem motoru (cm  3  )   1461 1796 1796 1595 1595 1991 1991

  Jmenovitý výkon  2   v kW (k) při ot./min  80 (109)/4000 80 (109)/3200–4600 100 (136)/3600–4400 90 (122)/5000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500

  Jmenovitý točivý moment  2   (Nm při ot./min)   260/1750–2500 250/1400–2800 300/1600–3000 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000

  Převodovka  6stupňová mechanická 7G-DCT 6stupňová mechanická
(7G-DCT)

6stupňová mechanická
(7G-DCT)

6stupňová mechanická
(7G-DCT)

7G-DCT 7G-DCT

  Zrychlení 0–100 km/h (s)   (automatická převodovka) 11,3 10,6 9,3 (9,2) 9,2 (9,1) 8,4 (8,3) (6,6) (6,6)

  Maximální rychlost cca (km/h) 
  (automatická převodovka)

190 190 210 202 224 240 240

  Rozměry pneumatik přední náprava  195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 235/40 R 18

  Rozměry pneumatik zadní náprava  195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 235/40 R 18

  Palivo  Na� a Na� a Na� a Superbenzin Superbenzin Superbenzin Superbenzin

  Spotřeba paliva  3   (l/100 km) 
    Město (automatická převodovka)
    Mimo město (automatická převodovka)
    Kombinovaná (automatická převodovka)  

4,7–4,5
3,6–3,3
4,0–3,8

(5,0–4,8)
(4,1–3,8)
(4,4–4,1)

5,6–5,3 (5,0–4,8)
4,0–3,7 (4,1–3,8)
4,6–4,3 (4,4–4,1)

7,7–7,5 (7,3–7,1)
4,7–4,3 (4,8–4,5)
5,8–5,5 (5,7–5,4)

7,7–7,5 (7,3–7,1)
4,8–4,4 (4,8–4,5)
5,8–5,5 (5,7–5,4)

(8,4–8,3)
(5,0–4,9)
(6,2–6,1)

(8,4–8,4)
(5,1–5,1)
(6,4–6,4)

  Emise CO  2   (g/km)  3   celkem (automatická převodovka)   105–98 (116–109) 121–111 (116–109) 135–128 (133–127) 136–129 (133–127) (145–143) (148–148)

  Emisní norma  Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

  Objem nádrže (l), z toho rezerva cca   50/6,0 50/6,0 50/6,0 50/6,0 50/6,0 50/6,0 50/6,0

  Objem zavazadlového prostoru  341–1157 341–1157 341–1157 341–1157 341–1157 341–1157 341–1157

  Průměr otáčení (m)   11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

  Pohotovostní hmotnost  4   (kg) (automatická převodovka)  1395/565 (1475/525) 1445/565 (1475/525) 1370/565 (1395/525) 1370/565 (1395/525) (1445/525) (1445/525)

  Přípustná celk. hmotnost (kg) (automatická převodovka)  1960 (2000) 2010 (2000) 1935 (1920) 1935 (1920) (1970) (1970)

  1    Předběžně k dodání od IV. čtvrtletí 2012.     2   Údaje podle směrnice 80/1269/EHS v současně platném znění  .     3   Udávané hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení ES 715/2007 v aktuálně platném znění). Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí 
nabídky, nýbrž slouží pouze k účelům srovnání jednotlivých typů vozidel.     4   Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, s řidičem 68 kg a zavazadlem 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. 
Příplatková výbava a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem sníží užitečné zatížení. Další technické údaje najdete na adrese   www.mercedes-benz.cz  



Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo třídy A zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) 
o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko.

Abychom Vám vrácení vozu co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť odběrných míst a demontážních závodů. Svůj vůz můžete v některém z těchto 
závodů bez problémů zdarma odevzdat. Tím významně přispějete k uzavření recyklačního cyklu a ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozů s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí obdržíte na domovské stránce Mercedes-Benz 
pro Vaši zemi.

K údajům v tomto katalogu: po redakční uzávěrce této publikace dne 27.2.2012 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání 
dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, jejichž účelem je zvýšení zájmu zákazníka. 
Pokud používá výrobce, příp. prodejce k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na 
vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí sériové dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny 
technikou tisku. Tento text je publikován mezinárodně. Výroky o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou platné jen pro 
Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. O platných předpisech a jejich důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu 
v ostatních zemích se informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.cz
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