
Ceník Mercedes-Benz třída V
velkoprostorový osobní vůz (2-8 sedadel)

Platné od 1.6.2016

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) 
Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) 

V 200d K 1 095 655,- V 220d K 1 128 930,- V 250d K 1 249 930,-
525 kg 905 500,- 525 kg 933 000,- 792 kg 1 033 000,-

V 200d L 1 118 040,- V 220d L 1 150 710,- V 250d L 1 271 710,-
777 kg 924 000,- 777 kg 951 000,- 743 kg 1 051 000,-

V 200d XL 1 140 425,- V 220d XL 1 172 490,- V 250d XL 1 293 490,-
752 kg 942 500,- 752 kg 969 000,- 718 kg 1 069 000,-

Modely 200d a 220d délky K mají standardně celkovou hmotnost 2800kg, ostatní modely mají standardně celkovou hmotnost 3100kg.

Pro V 250 d hliníkové ráfky 7Jx17" (RL8)
U motorů 100 - 120 kW je v sérii 6stupňová manuální převodovka, u 140kW je v sérii 7stupňová automatická převodovka.

Sériové provedení zahrnuje: servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, ESP 
(BAS+ABS+ASR+EBV) (BB3), klimatizace TEMPMATIK (HH9), rádio bez CD (EJ8), dvoupásmové reproduktory vpředu a vzadu (EL9), druhý tepelný výměník do prostoru pro cestující, 
airbagy řidiče a spolujezdce, thorax-airbag v opěrce sedadla řidiče a spolujezdce, okenní airbagy, seřiditelný sloupek volantu, halogenové mlhovky, třetí brzdové světlo, posuvné dveře 
vpravo a posuvné dveře vlevo (T19) , výklopné dveře vzadu se stěračem a ostřikovačem okna, vyhřívaná a el. ovládaná zpětná zrcátka se zabudovanými blikači, determální prosklení, 
stropní madla vzadu, dětská pojistka u dveří v prostoru pro cestující, sluneční clony řidiče a spolujezdce s osvětleným zrcátkem, ukazatel venkovní teploty, dálkově ovládané centrální 
zamykání, elektrické ovládání bočních oken řidiče a spolujezdce a výklopných bočních oken vzadu, komfortní sedadlo řidiče a spolujezdce, kolejnicový systém upevnění sedadel, 4 
samostatná sedadla vzadu, koberec na podlaze, multifunkční volant (CL4), vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce (H15 + H16),  hliníkové ráfky (RL5), Rozjezdový asistent pro 
mechanickou převodovku (E07), komfortní odpružení (CF7), asistent bočního větru, palivová nádrž 70L.

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Turbodiesel CDI
100 kW / 136 k

330 Nm

6 sériově, 2-8 jako 
zvláštní výbava

Rozvor 
(mm)

Celková 
hmotnost (kg)

3100 kg

2897 (3099) x 1650 x 1348

2800 6 sériově, 2-8 jako 
zvláštní výbava

4,65

5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353

Turbodiesel CDI
120 kW / 163 k

380 Nm

Turbodiesel CDI
140 kW / 190 k

440 Nm
Objem nákl. 

prostoru (m3) *

(*) Vnitřní rozměry karoserie od opěradel řidiče a spolujezdce. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce.
Výrobce si vyhrazuje právo technických/cenových změn bez předchozího upozornění.
Uvedená nosnost vozidla je pouze orientační a může se měnit v závislosti na výbavě vozidla.

5,683430

Rozměry nákladového 
prostoru DxŠxV (mm) *

2422 (2624) x 1650 x 1353

Počet míst
k sezení

6 sériově, 2-8 jako 
zvláštní výbava

3200



Ceník Mercedes-Benz třída V Avantgarde
luxusní velkoprostorový osobní vůz (2-8 sedadel)

Platné od 1.6.2016

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) 
Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) 

V 200d K 1 297 725,- V 220d K 1 330 395,- V 250d K 1 435 060,-
747 kg 1 072 500,- 747 kg 1 099 500,- 720 kg 1 186 000,-

V 200d L 1 320 110,- V 220d L 1 352 780,- V 250d L 1 457 445,-
705 kg 1 091 000,- 705 kg 1 118 000,- 671 kg 1 204 500,-

V 200d XL 1 341 890,- V 220d XL 1 375 165,- V 250d XL 1 479 830,-
680 kg 1 109 000,- 680 kg 1 136 500,- 646 kg 1 223 000,-

Modely Avantgarde mají standardně celkovou hmotnost 3100kg.

U motorů  100 - 120 kW je v sérii 6stupňová manuální převodovka, u 140kW  je v sérii 7stupňová automatická převodovka.

3200 6 sériově, 2-8 jako 
zvláštní výbava

5,19

Rozměry nákladového 
prostoru DxŠxV (mm) *

Počet míst
k sezení

3200 6 sériově, 2-8 jako 
zvláštní výbava

4,65

2667 (2869) x 1650 x 1353

Turbodiesel CDI
100 kW / 136 k

330 Nm

Turbodiesel CDI
120 kW / 163 k

380 Nm

Sériové provedení zahrnuje: servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, ESP 
(BAS+ABS+ASR+EBV) (BB3), klimatizace THERMOTRONIC (HH4), rádio bez CD (EJ8), dvoupásmové reproduktory vpředu a vzadu (EL9), druhý tepelný výměník do prostoru pro 
cestující, airbagy řidiče a spolujezdce, thorax-airbag v opěrce sedadla řidiče a spolujezdce, okenní airbagy, seřiditelný sloupek volantu, halogenové mlhovky, třetí brzdové světlo, 
posuvné dveře vpravo a posuvné dveře vlevo (T19), výklopné dveře vzadu se stěračem a ostřikovačem okna, výklopné okno v pátých dveřích (W64), vyhřívaná a el. ovládaná zpětná 
zrcátka se zabudovanými blikači, determální prosklení, stropní madla vzadu, dětská pojistka u dveří v prostoru pro cestující, sluneční clony řidiče a spolujezdce s osvětleným zrcátkem, 
ukazatel venkovní teploty, dálkově ovládané centrální zamykání, elektrické ovládání bočních oken řidiče a spolujezdce, komfortní sedadlo řidiče a spolujezdce, kolejnicový systém 
upevnění sedadel, 4 samostatná sedadla vzadu, koberec na podlaze, multifunkční volant (CL4), vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce (H15 + H16),  Hliníkové ráfky 7J x 17 (RL8), 
rozjezdový asistent pro mechanickou převodovku (E07), komfortní odpružení (CF7), asistent dálkových světel (LA1), asistent bočního větru, inteligentní systém osvětlení LED (LG2), 
nástupní schůdek s osvětleným nápisem Mercedes-Benz, kontrola tlumícího systému AGILITY CONTROL, palivová nádrž 70L.

(*) Vnitřní rozměry karoserie od opěradel řidiče a spolujezdce. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce.
Výrobce si vyhrazuje právo technických/cenových změn bez předchozího upozornění.
Uvedená nosnost vozidla je pouze orientační a může se měnit v závislosti na výbavě vozidla.

Turbodiesel CDI
140 kW / 190 k

440 Nm
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

3100 kg

3430 6 sériově, 2-8 jako 
zvláštní výbava

5,68

2422 (2624) x 1650 x 1353

Celková 
hmotnost (kg)

Rozvor 
(mm)

Objem nákl. 
prostoru (m3) *

2897 (3099) x 1650 x 1348



Ceník Mercedes-Benz třída V Exclusive
luxusní velkoprostorový osobní vůz (2-8 sedadel)

Platné od 1.6.2016

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) 
Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) 

V 220d L 2 049 740,- V 250d L 2 094 510,-

580 kg 1 694 000,- 546 kg 1 731 000,-

Modely Exclusive mají standardně celkovou hmotnost 3100kg.

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Turbodiesel CDI
120 kW / 163 k

380 Nm

Turbodiesel CDI
140 kW / 190 k

440 Nm
Celková 

hmotnost (kg)
Rozvor 
(mm)

Počet míst
k sezení

Objem nákl. 
prostoru (m3) *

Rozměry nákladového 
prostoru DxŠxV (mm) *

Sériové provedení zahrnuje: servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, ESP 
(BAS+ABS+ASR+EBV) (BB3), airbagy řidiče a spolujezdce, thorax-airbag v opěrce sedadla řidiče a spolujezdce, okenní airbagy, seřiditelný sloupek volantu, třetí brzdové světlo, 
posuvné dveře vpravo a posuvné dveře vlevo (T19), výklopné dveře vzadu se stěračem a ostřikovačem okna, výklopné okno v pátých dveřích (W64), vyhřívaná a el. ovládaná zpětná 
zrcátka se zabudovanými blikači, stropní madla vzadu, dětská pojistka u dveří v prostoru pro cestující, sluneční clony řidiče a spolujezdce s osvětleným zrcátkem, ukazatel venkovní 
teploty, dálkově ovládané centrální zamykání, elektrické ovládání bočních oken řidiče a spolujezdce, kolejnicový systém upevnění sedadel, 4 samostatná sedadla vzadu, koberec na 
podlaze, multifunkční volant (CL4), rozjezdový asistent pro mechanickou převodovku (E07), komfortní odpružení (CF7), asistent dálkových světel (LA1), asistent bočního větru, 
inteligentní systém osvětlení LED (LG2), nástupní schůdek s osvětleným nápisem Mercedes-Benz, kontrola tlumícího systému AGILITY CONTROL, palivová nádrž 70L, designový 
paket INTERIÉR AVANTGARDE (PY0), sportovní paket EXTERIÉR AVANTGARDE (PX0), převodovka automatická 7G-TRONIC PLUS (G42), metalické lakování, panoramatická 
střecha (D34), determální prosklení tmavé (černé sklo) (W70), systém COMAND Online (EJ9), paket zrcátek + paket parkování s kamerou 360° (FP3+EZ6), klimatizace 
THERMOTRONIC, plně automatická (HH4), klimatizace a tepelný výměník do prostoru cestujících vzadu (HZ7), sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky seřiditelné (SF1/SF2), 
odvětrávání sedadel řidiče a spolujezdce (SE0/SE1), klimatizovaná zadní sedadla (H05/H07), elektrické ovládání bočních posuvných dveří (T55/T56), systém prostorového zvuku 
Burmester® (E65), elektrické ovládání zadních dveří EASY-PACK (W68), ALU ráfky 8J x 19“, 16-ti paprskové (RK3), středová konzole s chladicím boxem (FG6), dekor EXCLUSIVE 
(FB2), čalounění střechy a obklady sloupků DINAMICA, čalounění střechy černé /křišťálově šedé (VD9/VD8), vnější štítek EXCLUSIVE, chromované výdechy klimatizace.

U motoru 120 kW je v sérii 6stupňová manuální převodovka, u 140kW  je v sérii 7stupňová automatická převodovka.

(*) Vnitřní rozměry karoserie od opěradel řidiče a spolujezdce. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce.
Výrobce si vyhrazuje právo technických/cenových změn bez předchozího upozornění.
Uvedená nosnost vozidla je pouze orientační a může se měnit v závislosti na výbavě vozidla.

3100 kg 3200 6 sériově, 2-8 jako 
zvláštní výbava 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353



Ceník Mercedes-Benz MARCO POLO
karavan s lůžkovou úpravou (4-6 sedadel)

Platné od 1.6.2016

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) 
Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) 

MP 200d L 1 383 030,- MP 220d L 1 415 095,- MP 250d L 1 520 365,-
793 kg 1 143 000,- 793 kg 1 169 500,- 759 kg 1 256 500,-

(*) Vnitřní rozměry karoserie od opěradel řidiče a spolujezdce. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce.        

Výrobce si vyhrazuje právo technických / cenových změn bez předchozího upozornění.
Uvedená nosnost vozidla je pouze orientační a může se měnit v závislosti na výbavě vozidla.

Sériové provedení zahrnuje: servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, ESP (BAS+ABS+ASR+EBV) (BB3), klimatizace TEMPMATIK (HH9), radio Audio s USB vstupem(EJ8)
airbagy řidiče a spolujezdce, thorax-airbag v opěrce sedadla řidiče a spolujezdce, okenní airbagy, seřiditelný sloupek volantu, třetí brzdové světlo, luxusní interiér, posuvné dveře vpravo, výklopné dveře vzadu, otočné sedadlo řidiče a spolujezdce, sklopný stůl upevněný na stěně, 
vyhřívaná a el. ovládaná zpětná zrcátka se zabudovanými blikači, determální prosklení tmavé (W70), stropní madla vzadu, dětská pojistka u dveří v prostoru pro cestující, sluneční clony řidiče a spolujezdce s osvětleným zrcátkem, ukazatel venkovní teploty,
odnímatelné zatemnění oken, dálkově ovládané centrální zamykání, elektrické ovládání bočních oken řidiče a spolujezdce, komfortní sedadlo řidiče a spolujezdce, kolejnicový systém upevnění sedadel, 2sedadlová lavice s lůžkovou úpravou, mechanicky výklopná střecha,
plynový dvouplotýnkový vařič, chladnička 40 l, mycí dřez s pákovou armaturou, zásobník na 36 l čerstvé vody a na 32 l odpadové vody, vnější zásuvka na 220 V, dobíjení akumulátoru, přídavný gelový akumulátor, zásuvka na 220 V a 12 V, centrální ovládací panel.
V základní výbavě je dále multifunkční volant CL4, vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce H15 + H16 a hliníkové ráfky RL5, palivová nádrž 70L. 

U motorů 100 - 120 kW je v sérii 6stupňová manuální převodovka a kola 16", u motoru 140kW je v sérii 7stupňová automatická převodovka a kola 17".

Celková 
hmotnost (kg)

Rozvor 
(mm)

Počet míst
k sezení

Objem nákl. 
prostoru (m3) *

Rozměry nákladového 
prostoru DxŠxV (mm) *

3100 kg 3200 4 sériově, 6 jako 
zvláštní výbava 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Turbodiesel 
100 kW / 136 k

330 Nm

Turbodiesel 
120 kW / 163 k

380 Nm

Turbodiesel 
140 kW / 190 k

440 Nm
Pohon zadní nápravy Pohon zadní nápravy Pohon zadní nápravy



Ceník Mercedes-Benz MARCO POLO Activity
osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel)

Platné od 1.6.2016

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč) 
Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg) Cena bez DPH (Kč) 

 MP ACT 160d L 1 036 365,- MP ACT 180d  L 1 081 740,- MP ACT 200d L 1 131 350,- MP ACT 220d L 1 173 700,- MP ACT 250d  L 1 198 505,-
580 kg 856 500,- 580 kg 894 000,- 775 kg 935 000,- 775 kg 970 000,- 701 kg 990 500,-

(*) Vnitřní rozměry karoserie od opěradel řidiče a spolujezdce. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce.          

Výrobce si vyhrazuje právo technických/cenových změn bez předchozího upozornění.
Uvedená nosnost vozidla je pouze orientační a může se měnit v závislosti na výbavě vozidla.

Modely 160d a 180d mají standardně celkovou hmotnost 2800kg, modely 200d, 220d a 250d mají standardně celkovou hmotnost 3050kg.
Sériové provedení zahrnuje:  servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, ESP (BAS+ABS+ASR+EBV) (BB3),trojsedadlo s lůžkovou úpravou (US3), zdvihací střecha manuálně ovládaná (ZK9), střešní postel (ZK8), 

rozvod topení do prostoru pro cestující, airbag řidiče a spolujezdce, hrudní a okenní airbagy řidiče a spolujezdce, předmontáž pro rádio (ER0), seřiditelný sloupek volantu, třetí brzdové světlo, úplné obložení stěn, posuvné dveře vpravo, výklopné dveře vzadu, paket stolek (V9A), sedadlo řidiče a spolujezdce otočné komfortní,
vyhřívaná a el. ovládaná zpětná zrcátka, determální prosklení, stropní madla vzadu, dětská pojistka u dveří v prostoru pro cestující, dálkově ovládané centrální zamykání, elektrické ovládání bočních oken řidiče a spolujezdce, tempomat (MS1), elektricky ovůládaná větrací okénka vzadu (W32), 
V základní výbavě jsou dále ozdobné kryty kol (RD8) a palivová nádrž 70L. 

U motorů 65 - 120 kW je v serii 6stupňová manuální převodovka a kola 16", u motoru 140kW je v sérii 7stupňová automatická převodovka a kola 17".

2800/3050 3200 5 sériově, 7 jako 
zvláštní výbava 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353

Pohon přední nápravy Pohon přední nápravy Pohon zadní nápravy Pohon zadní nápravy Pohon zadní nápravy
Celková 

hmotnost (kg)
Rozvor 
(mm)

Počet míst
k sezení

Objem nákl. 
prostoru (m3) *

Rozměry nákladového 
prostoru DxŠxV (mm) *

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Turbodiesel
65 kW / 88 k

220 Nm

Turbodiesel
84 kW / 114 k

270 Nm

Turbodiesel
100 kW / 136 k

330 Nm

Turbodiesel
120 kW / 163 k

380 Nm

Turbodiesel 
140 kW / 190 k

440 Nm


