
  Převzetí vozidla s ukončenou životností.   Rádi převezmeme Váš Sprinter zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – 
do té doby však zbývá ještě mnoho času. Abychom Vám vrácení co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. Své vozidlo můžete bezplatně 
odevzdat v jednom z nich. Významně tím přispějete k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů. Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností 
a podmínkách pro zpětný odběr obdržíte na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

    K údajům v tomto katalogu:   po redakční uzávěrce této publikace dne 31. 01. 2013 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na 
konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud 
prodejce nebo výrobce použije k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních a popiscích mohou být 
uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. V této publikaci mohou být rovněž 
uvedeny typy vozů a servisní služby, které se v některých zemích nenabízejí.

    Tato brožura je určena pro použití v ČR. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou platné jen pro Českou republiku k datu redakční uzávěrky 
této brožury. O závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz.
    www.mercedes-benz.cz  
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  Nový Sprinter.    Kvalita Mercedes-Benz ve všech oblastech.
    Jsme tam, kde nás potřebujete. S mnoha servisními nabídkami a finančními službami, od pořízení po celou dobu užívání.  

  Servis a díly    Mercedes-Benz CharterWay    Financování, leasing a pojištění  

  1    Platné od 1. 10. 2012 pro vozidla s první registrací od 1. 10. 2012.     2   Maximálně 30 let.     3   Náhradní vozidlo dle dostupnosti.     4   Na tuto tísňovou linku lze zdarma volat z pevné sítě a z mobilních telefonů. V mnoha evropských zemích je volání z mobilního telefonu zpoplatněno podle sazebníku operátora. 
Pokud Váš provozovatel sítě neumožňuje mezinárodní, resp. bezplatné volání, doporučujeme Vám použít alternativně národní předvolbu, kterou najdete na nálepce Service24 ve svém vozidle.     5   Při telefonickém spojení se servisním střediskem Mercedes-Benz mohou vzniknout náklady za volání do mobilní sítě.  

  25    Servis a finanční služby  

  Mercedes-Benz MobiloVan  1  .   Pro Váš vůz Sprinter nabízíme celoživotní  2   
záruku mobility. S Mercedes-Benz MobiloVan máte v případě pravidelné 
údržby zajištěnou bezstarostnou jízdu po dobu 30 let. A pokud přeci jen 
zůstanete stát, postará se Mercedes-Benz díky svým cca 3000 autorizovaných 
partnerů Mercedes-Benz v nejhustší servisní síti Evropy o to, abyste byli 
rychle opět mobilní. Získejte i Vy výhody služeb, jako odtahovou službu nebo 
přistavení náhradního vozidla  3  .

    Asistenční služba Mercedes-Benz Service24h.   Je Vám k dispozici díky 
bezplatné  4   servisní lince 00800 3 777 7777 nebo přes MB Contact ve Vašem 
adresáři 365 dní v roce, 24 hodin denně.

    MB Contact.   Jednotka údržby ve Vašem Sprinteru Vám připomene nutnost 
další údržby. MB Contact Vás spojí, pokud si to přejete, přímo s naším 
zákaznickým střediskem  5  , se kterým si můžete domluvit termín u svého 
servisního partnera Mercedes-Benz. 

    Prodloužená otevírací doba.   Řada servisních středisek Mercedes-Benz má 
otevřeno pondělí až pátek do 20 hodin, 22 hodin nebo dokonce nepřetržitě.

    MercedesServiceCard.   Umožní Vám rychlou pomoc u všech servisních 
partnerů Mercedes-Benz po celé Evropě.

    Originální díly Mercedes-Benz.   Originální díly Mercedes-Benz jsou z hlediska 
materiálu a funkce prověřeny podle přísných kriterií, jsou dokonale přizpůsobe-
ny pro Vaše vozidlo a budou k dispozici ještě 15 let po konci sériové výroby.  

  Mercedes-Benz CharterWay Vám nabízí komplexní řešení koupě vozu, zajištění 
mobility, jakož i snížení administrativní zátěže – profesionálně a s nejdelší 
zkušeností na trhu. 

    CharterWay Service.   Pojistěte se podle svých potřeb. Tato produktová řada 
spojuje služby údržby a oprav. Nabídka sahá od pouhého rozšíření záruky 
přes financování veškerých předepsaných údržbových prací až ke kompletnímu 
zajištění včetně oprav z důvodu opotřebení. 

    CharterWay ServiceLeasing.   Komplexní řešení. S tímto produktem zkombi-
nujete financování se servisními činnostmi. Tak bude zajištěno vše potřebné 
od nákupu vozidla přes řízení financování až k dílenským službám pomocí 
jediného produktu. 

    Nájem CharterWay  2  .   Váš vozový park užitkových vozidel vždy perfektně 
odpovídá stavu zakázek. Nájem CharterWay nabízí flexibilitu s nízkými náklady 
a zcela bez vázaného kapitálu. Nájemné obsahuje všechny služby, takže 
Vám zbývá jen jezdění. 

    Váš partner Mercedes-Benz Vám poskytne individuální poradenství. 
O Mercedes-Benz CharterWay se můžete přímo informovat na adrese:   
www.charterway.com  .  

  Při pořizování vozu je důležitá také správná volba formy financování. Využitím 
finančních služeb získáte větší prostor při specifikaci vybraného vozu a jeho 
výbavy a zároveň si zachováte finanční flexibilitu. V nabídce MBFS je široká 
škála produktů samozřejmostí a je možné přizpůsobit jednotlivé produkty 
Vašim přáním a potřebám.

    Finanční leasing a úvěr.   Pokud máte zájem o budoucí nebo okamžité 
vlastnictví vozidla, nabízíme Vám výhodný finanční leasing nebo úvěrové 
financování. U všech produktů nabízíme standardně akontace od 0 % a 
proces schvalování smlouvy zpravidla netrvá déle než jediný den. Pokud se 
rozhodnete složit akontaci od 30 % (produkt EL 30), nebudeme požadovat 
ekonomické podklady a schválení smlouvy proběhne ve zjednodušeném 
režimu během půl hodiny.    

    Leasing.   Operativní leasing je moderní a efektivní produkt určený pro 
společnosti, které mají zájem o rychlou obnovu vozového parku. Při uzavření 
smlouvy je dojednán předpokládaný kilometrový proběh, po skončení 
smlouvy se vůz vrátí prodejci a Vy si můžete odvézt opět nový vůz. Díky 
zvýšené zůstatkové hodnotě lze dosáhnout nízké měsíční splátky. Rychlá 
obměna vozového parku umožňuje splňování nejpřísnějších ekonomických, 
bezpečnostních a ekologických nároků.

    Pojištění.   Mercedes-Benz Autopojištění. Nezáleží na tom, k jakému cíli se 
se svým vozem Mercedes-Benz vydáte. My zajistíme, abyste vždy cestovali 
s pocitem bezpečí. Nabízíme Vám širokou nabídku pojistných produktů 
za velmi atraktivních podmínek bez ohledu na to, zda je pojištění uzavřeno 
v rámci financování nebo samostatně. Všechno v takové kvalitě, jakou od 
značky Mercedes-Benz očekáváte.  



  Pro vozidla s emisní normou Euro 5b+ sk. III a poho-
nem 4x2 bez sady BlueEFFICIENCY    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo  

  Motor  1    Převodovka  2  
  Převod zadní 

nápravy  3  

  Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Třída 
účinnosti  4

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5, 7    Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5, 7  

  město    mimo město    celkem    město    mimo město    celkem  

  210 CDI/310 CDI    
  M6    4,364      248–235  F–D   11,8–11,3    7,9–7,5    9,4–8,9    235–222    10,8–10,7    7,8–7,1    8,9–8,4    

  A7    4,182      243–235  F–D   10,6–10,5    8,3–8,0    9,2–7,9    235–227    10,3–10,2    8,0–7,7    8,9–8,6  

  213 CDI/313 CDI  
  M6    3,923      225–208  E–C   10,4–9,8    7,5–6,9    8,5–7,9    211–195    9,4–9,0    7,2–6,5    8,0–7,4    

  A7    3,923      227–214  E–C   9,9–9,6    7,9–7,3    8,6–8,1    219–206    9,6–9,3    7,6–7,0    8,3–7,8  

  216 CDI/316 CDI    
  M6    3,923      225–208  E–C   10,4–9,8    7,5–6,9    8,5–7,9    211–195    9,4–9,0    7,2–6,5    8,0–7,4    

  A7    3,692    222–209  E–C   9,8–9,4    7,6–7,0    8,4–7,9    214–203    9,5–9,2    7,3–6,8    8,1–7,7  

  510 CDI    
  M6  4,364 –   –    –    –    –  224–202 10,6–9,9 7,9–6,9 8,9–8,0

  –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

  516 CDI    
  M6    4,364      –    –    –    –    –  234–213 11,0–10,3 7,6–6,8 8,9–8,1

  A5    4,182      –    –    –    –    –  224–202 8,8–8,0 8,3–7,5 8,5–7,7

  Pro vozidla s emisní normou Euro 6 sk. I/
Euro 6 sk. III a pohonem 4x2    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo Euro 6 sk. I    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo Euro 6 sk. III  

  216/316  
M6   4,727    286 G–F 16,5 9,7 12,2 302 16,6 10,7 12,9

A5   4,727    267 G–E 14,5 9,5 11,4 283 14,8 10,5 12,1

  516  
M6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

A5   5,100  – – – – – 8 8 8 8

  316 NGT  
M65, 6   4,727    226–218 D–C 17,1–16,9 10,0–9,5 12,6–12,2 235–226 16,9–16,6 10,9–10,3 13,1–12,6

A55, 6   4,727    205–202 C–B 15,0–14,7 9,6–9,2 11,5–11,3 215–211 14,7–14,5 10,6–10,1 12,0–11,8

  516 NGT  
M65, 6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

A55, 6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

  1   Udávané hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření VO (ES) 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty spotřeby paliva a emisí platí pro vozidla s celkovou 
hmotností do 12 t. Hodnoty jsou odvislé od pohotovostní hmotnosti vozidla (včetně řidiče 75 kg), převodu zadní nápravy a varianty převodovky. 

    2   U vznětových motorů (filtr pevných částic ve standardní výbavě) je šestistupňová manuální převodovka ECO Gear dodávána standardně. Za příplatek je k dostání je 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS (vyjma Sprinter 510 CDI). U zážehových motorů je standardní šestistupňová manuální převodovka 
NSG 370. Za příplatek je k dostání pětistupňová automatická převodovka NAG W5A 380.

    3   Uvedený převod zadní nápravy je standardní výbavou. V příplatkové výbavě jsou k dodání další převody zadní nápravy.     4   Třída účinnosti je vypočítána na základě hmotnosti vozidla 2380 kg.  5  Objem palivové nádrže je u vozidel se vznětovým motorem cca 75 l, u vozidel se zážehovým motorem cca 100 l a s motorem 
NGT cca 100 l (bivalentní) nebo cca 15 l (monovalentní).     6   Bivalentní.     7   Údaje o spotřebě paliva platí pro plyn H v m3/100 km.  8    Spotřeba paliva a hodnoty emisí CO2 nebyly k datu redakční uzávěrky ještě k dispozici.

  Technické údaje     |   Spotřeba paliva a emise CO  2    23  

  Spotřeba paliva a emise CO  2  .  

  Technické údaje   | Vlastnosti pneumatiky    24  

  Vlastnosti pneumatik Sprinter.  
  Výrobce  Model

  Typ pne-
umatiky  

  Rozměry 
pneumatik  

  Nosnost  
  Index 

rychlosti  
  Třída 

pneumatiky  
  Třída účinnosti 

paliva  
  Třída přilnavos-

ti za mokra  
  Třída externího 

hluku valení  

  Naměřená hod-
nota externího 
hluku valení dB  

  Continental    Vanco2  

  S  

  195/75 R 16    107/105    R    C    C    C    71  

  VancoEco    195/75 R 16    107/105    R    C    B    B    72  

  Vanco2    225/75 R 16    116/114    R    C    C    C    72  

  Vanco2    235/65 R 16    115/113    R    C    C    C    72  

  VancoEco    235/65 R 16    115/113    R    C    B    B    71  

  Vanco2    235/65 R 16    121/119    R    C    C    C    72  

  VancoFourSeason2  

  S+W  

  205/75 R 16    110/108    R    C    E    B    73  

  VancoFourSeason2    235/65 R 16    115/113    R    C    E    B    73  

  VancoFourSeason    235/65 R 16    121/119    N    C    E    C    72  

  VancoFourSeason    285/65 R 16    128    N    C    E    C    72  

  VancoWinter  

  W  

  195/75 R 16    107/105    R    C    E    C    72  

  VancoWinter2    205/75 R 16    110/108    R    C    E    C    73  

  VancoWinter2    225/75 R 16    116/114    R    C    E    C    73  

  VancoWinter2    235/65 R 16    115/113    R    C    C    C    73  

  Pirelli    CHRONO  

  W  

  195/75 R 16C    107    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    205/75 R 16C    110    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    235/65 R 16C    115    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    235/60 R 17C    117    R    C2    E    C    72  

  Michelin    AGILIS  

  S  

  195/75 R 16C    107/105    R    C2    E    B    70  

  AGILIS    205/75 R 16C    110/108    R    C2    E    B    70  

  AGILIS    235/65 R 16C    115/113    R    C2    C    B    70  

  AGILIS ALPIN    W    195/75 R 16C    107/105    R    C2    E    B    70  

  Goodyear    CARGOMARAT  
  W  

  235/65 R 16C    115    R    C    C    C    72  

  CARGOVECT    235/65 R 16C    115    R    C    C    E    73  

  Kumho    S    235/65 R 16C    115/113    R    C2    C    C    74  

  S = letní pneumatiky
    W = zimní pneumatiky
    S+W = celoroční pneumatiky  

  Bezpečnost jízdy a úsporu paliva můžete přímo ovlivnit osobním a individuálním stylem jízdy. Dbejte prosím na následující pokyny: úsporná a předvídavá jízda může výrazně snížit Vaši spotřebu paliva. Za účelem zlepšení přilnavosti 
za mokra a účinnosti paliva by měl být tlak vzduchu v pneumatikách kontrolován pravidelně. Bezpečnostní vzdálenost odpovídající dráze brzdění by měla být vždy zachována.  

  Označení pneumatik zavedené v roce 
2012 Evropskou komisí informuje 
o třech rozhodujících vlastnostech 
pneumatik:  

  Účinnost paliva
    Pohybující se pneumatika 
se deformuje a spotřebuje 

energii. To je jedna z pěti sil odporu, 
které působí na vozidlo.
  

  Přilnavost za mokra
    Označení přilnavosti za 
mokra nabízí informace 

o výrazném bezpečnostním aspektu 
pneumatiky: její přilnavost na mokré 
vozovce.  

  Externí hluk valení
    Výše externího hluku valení 
pneumatiky je na označení 

Evropské komise vyjádřena v 
decibelech v kombinaci s jednou, 
dvěma nebo třemi zvukovými vlnami.  



3

  1    U vozu Sprinter 213/313 CDI a BlueTEC, délka nástavby standard s vysokou střechou, sadou BlueEFFICIENCY Plus, manuální převodovkou 
ve standardní výbavě, převodem zadní nápravy i = 3,692 v příplatkové výbavě a registrací jako osobní automobil.

    2    Maximálně 30 let.  
  3    Platné od 1. 10. 2012 pro vozidla s první registrací od 1. 10. 2012.  

  Nový Sprinter.  

  Nejlepší Sprinter 
všech dob.  

  Výkonný a pracovitý – nový Sprinter je víc než jen vozidlo. Je to pravý partner, na kterého 
se můžete ve všem spolehnout a který Vám důsledně pomáhá dosáhnout Vašich cílů. 

    Co se týká spolehlivosti, kvality, bezpečnosti, flexibility, hospodárnosti, udržitelnosti 
a servisu – je vůz Sprinter již od roku 1995, kdy položil základy daného segmentu, jasným 
lídrem na trhu. Díky spotřebě paliva od 6,3 l na 100 km  1  , doživotní  2   garanci mobility 
MobiloVan3, 7stupňové automatické převodovce 7G-TRONIC PLUS, rozmanitým možnostem 
výbav i díky novým bezpečnostním sadám a sadám BlueEFFICIENCY splní nový Sprinter 
Vaše vysoké nároky do puntíku. Mercedes-Benz Vans. Born to run.  

Zažijte nový Sprinter 
ve 3D
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7  Bezpečnost  

  Nová měřítka týkající se 
bezpečnosti.  

  Sada jízdních 
asistentů    

  Sada jízdy 
v pruzích  3

Asistent dálkových světel • •
Asistent hlídání mrtvého úhlu2 • •
Asistent jízdy v pruzích • •
COLLISION PREVENTION ASSIST • –

  1   Asistent stabilizace směru jízdy při bočních poryvech větru je k dostání pro skříňovou dodávku a kombi s celkovou povolenou hmotností 
3,5 t a 3,88 t i v délce nástavby standard, dlouhá a extra dlouhá – s normální střechou a vysokou střechou.

    2   Asistent hlídání mrtvého úhlu není k dispozici pro valník a podvozek.
    3   Sada jízdy v pruzích není k dispozici pro valník a podvozek.  

  Jako první dodávka disponuje nový Sprinter asistentem stabilizace směru jízdy při 
bočních poryvech větru  1  , který cíleným brzděním působí proti odchylkám a pomůže Vám 
udržet vozidlo v jízdním pruhu. 

    Naše inovativní bezpečnostní sady sledují pomocí moderní technologie radarů a snímačů 
silniční provoz a podporují Vás při plnění přepravních úloh.

    COLLISION PREVENTION ASSIST jako součást sady jízdních asistentů rozpozná například 
příliš malý odstup od vozidel jedoucích vpředu a aktivně Vás varuje.  



8   Funkčnost  

  Nejlepší ve třídě – díky 
mnoha variantám.  

Četné varianty vybavení sedadly pro dvě až devět osob

KEYLESS ENTRY & SLIDE a elektrické stupátko pro posuvné dveře nákladnového prostoru

Snížení podvozku o 30 mm pro celkovou povolenou hmotnost 3,5 t ve standardní výbavě3

Variabilní systém zajištění a ukotvení nákladu

Varianty dělicích příček pro skříňovou dodávku Sprinter

  1   Levé posuvné dveře nákladového prostoru k dostání jako příplatková výbava.
    2    Platí pouze pro skříňovou dodávku Sprinter s extradlouhou délkou nástavby. V závislosti na modelu je nutná příplatková výbava.
    3   Není k dispozici pro vozidla s pohonem všech kol.  

  Nové modely Sprinter jsou otevřeny všemu novému, co Vám usnadní každodenní práci. 
Do skříňové dodávky o velikosti až 17 m  3   můžete podle potřeby nakládat ze třech stran  1  , 
v kombi přepravovat až devět osob nebo s podvozkem včetně nástavby dopravit do cíle 
až 3060 kg. Cokoliv máte v plánu: i kdyby to mělo být sedm europalet.  2  

    Díky následujícím výbavám je možné učinit nakládání a vykládání Vašeho Sprintera ještě 
bezpečnější, efektivnější a pohodlnější:  







11  Hospodárnost  

  Sada BlueEFFICIENCY    Sada BlueEFFICIENCY Plus  3, 4  

Alternátor Fuel-Economy • •
Čerpadlo posilovače řízení ECO • •
Dlouhý převod zadní nápravy s i = 3,692 – •
Elektrický sací ventilátor – •
Funkce ECO start-stop • •
Nová generace palivového čerpadla s elektric-
kou regulací • •

Pneumatiky se sníženým valivým odporem • •

  1   U vozu Sprinter 213/313 CDI a BlueTEC s délkou nástavby standard s vysokou střechou, sadou BlueEFFICIENCY Plus, manuální převodovkou 
ve standardní výbavě a registrací jako osobní automobil.     2   Dostupnost motorů s emisní normou Euro VI viz od strany 19, technické údaje.     

3   Doplňkově k dispozici k sadě BlueEFFICIENCY pro všechny skříňové dodávky a kombi s povolenou celkovou hmotností 3,0 t a 3,5 t také motor 
CDI OM 651.     4   Se sadou BlueEFFICIENCY Plus není provoz s přívěsem možný.  

  Jako jedno z nejstálejších vozidel své třídy dosahuje nový Sprinter díky důsledně vyvíjeným 
motorům  2   a inovativním technologiím BlueEFFICIENCY vynikajících hodnot emisí a 
spotřeby. S příplatkovou sadou BlueEFFICIENCY Plus můžete spotřebu paliva snížit až 
na 6,3 l na 100 km.  

  Hledá si sobě rovné: 
od 6,3 l na 100 km  1.  





13  Komfort     |   Interiér  

  Nesrovnatelné. 
Funkčnost nebyla ještě 
nikdy tak pohodlná.  

  Chromované aplikace na multifunkčním volantu  1  , přívodech vzduchu a řadicí páce  

  Funkční odkládací přihrádky a úložné prostory  

  Informační a komunikační systémy, jako rádia v příplatkové výbavě Audio 10, Audio 15 
a navigační systém Becker® MAP PILOT  2  

  Komfortní volant s protiskluzovou úpravou a novým designem  

  Robustní a ergonomicky tvarovaná sedadla potažená tkaninou  

  1   Multifunkční volant je dostupný v příplatkové výbavě.
    2   Navigační systém Becker® MAP PILOT je dostupný pouze v kombinaci s Audio 15.  

  Prostorný a ergonomický, kvalitní a inovativní: nový design interiéru splní nejvyšší nároky 
na funkčnost, kvalitu a komfort – jako skříňová dodávka, kombi nebo podvozek. Váš 
jízdní komfort zvýší kromě nové generace telematiky, multifunkčního volantu v příplatkové 
výbavě včetně chromovaných aplikací, řadicí a volicí páky v novém designu a nových 
potahů sedadel „Tunja“ ještě mnoho dalších výbav a zajistí tak efektivní jízdu i práci.  





15  Komfort     |   Podvozek  

Dodávka  , která jezdí jako 
osobní vozidlo.  

  Pohon všech kol – také s převodovým poměrem, Downhill Speed Regulation (DSR) a terénními pneumatikami 
s hrubým vzorkem  2  

  Různé převody zadní nápravy  

  Sady podvozků pro nejrůznější uplatnění v příplatkové výbavě  

  Vzduchové odpružení s regulací výšky   

  1    Ve standardní výbavě u povolené celkové hmotnosti 3,5 t, ale není dostupné pro vozidla s pohonem všech kol.
    2    Terénní pneumatiky s hrubým vzorkem jsou k dostání pouze pro vozidla s povolenou celkovou hmotností 3,5 t.  

  Nový Sprinter Vám jako první a jediná dodávka své třídy nabízí díky 7stupňové automatické 
převodovce 7G-TRONIC PLUS (v příplatkové výbavě) účinnost, chod motoru a jízdní komfort 
na úrovni osobního automobilu. Díky inovativní technologii 7G-TRONIC PLUS se účinnost 
řazení převodovky zvýší a přispívá tak u vozu Sprinter k nižší spotřebě paliva. Snížený 
podvozek  1   navíc zdokonaluje vysoký jízdní komfort.

    Pro Váš nový Sprinter si můžete vybrat mezi následujícími variantami podvozku, které jsou 
individuálně přizpůsobené Vašim potřebám:  
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  1    Emisní norma Euro VI je u referenční hmotnosti od 2380 kg volitelná a od 2840 kg automaticky přidána.     2   K oxidům dusíku (NO  x  ) patří oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO  2  ).  
    3    Asistent stabilizace směru jízdy při bočních poryvech větru je k dostání pro skříňovou dodávku a kombi s celkovou povolenou hmotností 3,5  t a 3,88  t i v délce nástavby standard, dlouhá a extra dlouhá – s normální střechou a vysokou střechou.     4   Flexibilní intervaly výměny oleje v závislosti na druhu použití vozidla, 

a to až po 50 000 km u vznětových motorů (u zážehových: po 40 000 km), resp. nejpozději každé dva roky. Intervaly údržby jsou podle druhu použití vozidla určeny počítačem údržby ASSYST na 100 000 km (vznětový motor), resp. 80 000 km (zážehový motor).       5   Maximálně 30 let.       6  Platné od 1. 10. 2012 
pro vozidla s první registrací od 1. 10. 2012.    7    Náhradní vozidlo dle dostupnosti.     8     Ve standardní výbavě u povolené celkové hmotnosti 3,5 t, ale není dostupné pro vozidla s pohonem všech kol.  

  Přehled  

Přednosti Sprinteru.

Prvotřídní: první sprinter s emisní normou Euro VI.1  
    Sprinter je koncipován jako trvale hospodárné dodávkové
vozidlo a splňuje díky svým úsporným motorům, jako první 
dodávka vůbec, emisní normu Euro VI1. Díky inovativním 
opatřením snižují různé sady BlueEFFICIENCY spotřebu paliva 
výrazným způsobem. Pomocí BlueTEC, jejíž součásti je tech-
nologie vznětového motoru SCR (Selective Catalytic Reduction), 
je možné snížit emise NOx

2 . K emisím, které jsou vedeny 
katalyzátorem, je přidána přísada na bázi vody zvaná AdBlue®. 
Při tomto procesu jsou oxidy dusíku přeměněny na dusík 
a vodu.  

  Ukázkový příklad: Dodávka s bezpečnostními prvky 
osobního automobilu.
    Vaše bezpečnost je důležité zboží. Proto jsme u nového 
Sprinteru značně zdokonalili bezpečnostní opatření. Vedle 
asistenta stabilizace při poryvech bočního větru3 ve standardní 
výbavě, který navazuje na ADAPTIVE ESP®, je k dispozici i 
sada jízdních asistentů a sada jízdy v pruzích, které podporují 
řidiče v kritických situacích a představují optimální doplnění 
bezpečné jízdy.  

Přesvědčivý: kvalitou a designem.  
    Nový Sprinter vyhoví všem požadavkům, především co se 
týká kvality a designu. Ať už je to nový přední nárazník nebo 
nový multifunkční volant za příplatek a luxusní chromované 
aplikace uvnitř, zanechá vždy prvotřídní dojem. Než s Vámi 
začne pracovat, projde u nás důkladnou kontrolou kvality a 
bezpečnosti. Kromě toho se naši inženýři na základě četných 
vývojových a simulačních metod řízených počítačem starají 
o legendární spolehlivost a dlouhou životnost. Naše vysoké 
nároky na kvalitu „made by Mercedes-Benz“ jsou realizovány 
do sebemenšího detailu. Vše pro dlouhou životnost.  



17  Přehled – nový Sprinter  

  Bez starostí: díky  prodlouženým intervalům výměny oleje.
    Díky vysoce kvalitnímu zpracování a vysoké kvalitě Vás 
Sprinter doprovází a podporuje po celou dobu pracovního 
života, a to s velmi nízkými celkovými náklady po celou dobu 
používání. Počítač údržby ASSYST4, nyní ve standardní výbavě, 
je jen jedním příkladem pro různé vlastnosti výbavy, které 
Vám usnadňují život s Vaším novým Sprinterem. Umožňuje 
Vám provádět výměnu oleje v závislosti na používání, a u 
vznětových motorů je interval ještě delší. Pomáhá Vám při 
údržbě a opravách  snižovat náklady. V případě, že byste 
přeci jen někdy měli nehodu, dostanete díky doživotní5 
záruce MobiloVan6 rychle, snadno a zdarma náhradní vůz7.  

Obdivuhodné: jak může být funkčnost pohodlná.  
    Ergnomická sedadla a funkční pracoviště jsou v mnoha 
provozovnách standardem. Ale komfortu na svém pracovišti 
se nemusíte vzdávat ani na cestách. Protože Sprinter ví, 
co je pro Vás důležité. Díky funkčnímu interiéru je vše, co 
potřebujete pro svou činnost, na správném místě. Vysoký 
jízdní komfort díky 7G-TRONIC PLUS a novému multifunkčnímu 
volantu včetně chromovaných aplikací v příplatkové výbavě, 
nové prodyšné a odolné čalounění sedadel ve standardní 
výbavě i ergonomicky uspořádané ovládací prvky zaručí 
příjemné pracovní klima.   

Individuální: díky velké rozmanitosti variant.  
    Sprinter splní všechna přání i co se týká výbavy. Díky velké-
mu množství výrobních provedení, největšímu počtu variant 
ve své třídě a více jak 600 možným výbavám za příplatek 
splní Sprinter nejindividuálnější a nejrozmanitější požadavky. 
Díky širokým posuvným dveřím, objemu nákladového prostoru 
až 17 m  3  , délce nákladového prostoru až 4700 mm a výšce 
nákladového prostoru až 2140 mm otevírá skříňová dodávka 
Sprinter Vaší firmě nové přepravní možnosti.   Také možnosti 
nástaveb a vybavení i funkční vlastnosti výbavy jako snížení 
podvozku  8   ve standardní výbavě jsou pevnou součástí flexibilní 
koncepce vozidla. 
  

  www.mercedes-benz.cz  



18   Technické údaje     |   Údaje o motorech a typový program  

  Údaje o motorech a typový program.  
  Celková přípustná hmotnost [t]    3,0    3,19    3,5    4,6    5,0  

  Pohon 4x2  

  70 kW   (95 k) při 3800 [ot./min] | 4 válce | Vznětový motor  1   
Euro 5b+ sk. III/Euro VI  2   | 2143 cm  3   | 250 [Nm] při 1400–2400 [ot./min]  

  210 CDI/210 BlueTEC    –    310 CDI/310 BlueTEC    –    510 CDI/510 BlueTEC  

  95 kW   (129 k) při 3800 [ot./min] | 4 válce | Vznětový motor  1   
Euro 5b+ sk. III/Euro VI  2   | 2143 cm  3   | 305 [Nm] při 1200–2400 [ot./min]  

  213 CDI/213 BlueTEC    213 CDI/213 BlueTEC    313 CDI/313 BlueTEC    413 CDI/413 BlueTEC    513 CDI/513 BlueTEC  

  120 kW   (163 k) při 3800 [ot./min] | 4 válce | Vznětový motor  1   
Euro 5b+ sk. III/Euro VI  2   | 2143 cm  3   | 360 [Nm] při 1400–2400 [ot./min]  

  216 CDI/216 BlueTEC    216 CDI/216 BlueTEC    316 CDI/316 BlueTEC    416 CDI/416 BlueTEC    516 CDI/516 BlueTEC  

  140 kW   (190 k) při 3800 [ot./min] | 6 válců/V 72° | Vznětový motor  1   
Euro VI  2   | 2987 cm  3   | 440 [Nm] při 1400–2400 [ot./min]  

  219 BlueTEC    –    319 BlueTEC    –    519 BlueTEC  

  115 kW   (156 k) při 5000 [ot./min] | 4 válce | Zážehový motor 
Euro 6 sk. I | 1796 cm  3   | 240 [Nm] při 3000–4000 [ot./min]  

  216    –    316    –    516  

  115 kW   (156 k) při 5000 [ot./min] | 4 válce | Motor na zemní plyn (CNG) / záže-
hový motor Euro 6 sk. I/Euro VI  2   | 1796 cm  3   | 240 [Nm] při 3000–4000 [ot./min]  

  –    –    316 NGT  3    –    516 NGT  3  

  Pohon 4x4  

  95 kW   (129 k) při 3800 [ot./min] | 4 válce | Vznětový motor  1   
Euro 5b+ sk. III/Euro VI  2   | 2143 cm  3   | 305 [Nm] při 1200–2400 [ot./min]  

  –    –    313 CDI/313 BlueTEC    –    513 CDI/513 BlueTEC  

  120 kW   (163 k) při 3800 [ot./min] | 4 válce | Vznětový motor  1   
Euro 5b+ sk. III/Euro VI  2   | 2143 cm  3   | 360 [Nm] při 1400–2400 [ot./min]  

  –    –    316 CDI/316 BlueTEC    –    516 CDI/516 BlueTEC  

  140 kW   (190 k) při 3800 [ot./min] | 6 válců/V 72°| Vznětový motor  1   
Euro VI | 2987 cm  3   | 440 [Nm] při 1400–2400 [ot./min]  

  –    –    319 BlueTEC    –    519 BlueTEC  

  Celk. přípustná hmotnost [kg]    5000    5000    5000–7000  4     6600–7000  4    6000–8750  4  

  Průběhy točivého momentu  5  :  
  Nm    Jmenovitý točivý moment  

  450  
  400  
  350  
  300  
  250  
  200  
  150  
  100  

  800    1600    2400    3200    4000    4800  
  Otáčky motoru ot./min  

  440 Nm  

  360 Nm  
  305 Nm  
  250 Nm  

  240 Nm  

  Motor CDI OM 651 DE22LA    70 kW   (95 k)  

  Motor CDI OM 651 DE22LA    95 kW   (129 k)  

  Motor CDI OM 651 DE22LA    120 kW   (163 k)  

  Motor CDI OM 642 DE30LA    140 kW   (190 k)  

  Zážehový motor M 271 E 18 ML    115 kW   (156 k)  
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  Spotřeba paliva a emise CO  2  .  
  Pro vozidla s emisní normou Euro VI a pohonem 
4x2 se sadou BlueEFFICIENCY    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo  

  Motor  6    Převodovka  7  
  Převod zadní 

nápravy  8  

  Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Třída 
účinnosti9  

  Spotřeba paliva [l/100 km]  10    Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Spotřeba paliva [l/100 km]  10  

  město    mimo město    celkem    město    mimo město    celkem  

  210 BlueTEC/ 
310 BlueTEC  

  M6    4,364      –    –    –    –    –    207    9,4    7,2    8,0  

  A7    4,182      –    –    –    –    –    196    7,8    7,3    7,5  

  213 BlueTEC/ 
313 BlueTEC  

  M6    3,923      179  A   8,5    6,1    6,9    195    8,7    6,9    7,5  

  A7    3,923      173  A   7,3    6,2    6,6    195    7,5    7,0    7,2  

  216 BlueTEC/ 
316 BlueTEC  

  M6    3,923      179  A   8,5    6,1    6,9    195    8,7    6,9    7,5  

  A7    3,692    170  A   7,3    6,1    6,5    196–193    7,5–7,4    6,9–6,8    7,1–7,0  

  219 BlueTEC/ 
319 BlueTEC  

  M6    3,992    243–240  D   12,3–12,1    7,6–7,5    9,3–9,2    255–253    12,6–12,5    8,2–8,1    9,8–9,7  

  A7    3,692    217–215  D   9,6–9,5    7,5–7,4    8,3–8,2    245–242    11,7–11,6    8,1–8,0    9,4–9,3  

  510 BlueTEC  
  M6    4,727      –    –    –    –    –    194    7,9    7,2    7,4  

  –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

  413 BlueTEC/ 
513 BlueTEC  

  M6    4,727      –    –    –    –    –    194    7,9    7,2    7,4  

  A7    4,182      –    –    –    –    –    196    8,2    7,1    7,5  

  416 BlueTEC  
  M6    4,727      –    –    –    –    –    194    7,9    7,2    7,4  

  A7    4,182      –    –    –    –    –    196    8,2    7,1    7,5  

  516 BlueTEC  
  M6    4,364      –    –    –    –    –    208    10,0    6,8    8,0  

  A7    4,182      –    –    –    –    –    196    8,2    7,1    7,5  

  519 BlueTEC  
  M6    4,182      –    –    –    –    –    258–255    13,5–13,3    7,8–7,7    9,9–9,8  

  A7    3,923      –    –    –    –    –    225–223    9,9–9,8    7,8–7,7    8,6–8,5  

  Pro vozidla s emisní normou Euro VI a pohonem 4x2 se sadou BlueEFFICIENCY Plus  

  213 BlueTEC/ 
313 BlueTEC  

  M6    3,692    165  A   7,4    5,7    6,3  182–180 7,7 6,5–6,4 7,0–6,9

  –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

  1   Filtr pevných částic vznětového motoru je standardně dodáván do všech vznětových motorů CDI.     2   Referenční hmotnost od 2380 kg je také možná s emisní normou Euro VI. Od 2840 kg je norma Euro VI automaticky přidána.     3   316 NGT dostupný jako monovalentní nebo bivalentní.     4   Pro podrobné informace 
se obraťte na svého prodejce dodávkových vozidel Mercedes-Benz.     5   Motory CDI a zážehové/plynové motory jsou certifikované podle Euro 5b+ sk. III, Euro VI a Euro 6 sk. I, resp. sk. III.     6   Udávané hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření VO (ES) 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje 
se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty spotřeby paliva a emisí platí pro vozidla s celkovou hmotností do 12 t. Hodnoty jsou odvislé od pohotovostní hmotnosti vozidla (včetně řidiče 75 kg), převodu zadní nápravy 
a varianty převodovky.     7   U vznětových motorů (filtr pevných částic ve standardní výbavě) je šestistupňová manuální převodovka ECO Gear dodávána standardně. Za příplatek je k dostání je 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS (vyjma Sprinter 510 CDI). U zážehových motorů je standardní 
šestistupňová manuální převodovka NSG 370. Za příplatek je k dostání pětistupňová automatická převodovka NAG W5A 380.     8   Uvedený převod zadní nápravy je standardní výbavou. V příplatkové výbavě jsou k dodání další převody zadní nápravy.

    9   Třída účinnosti je vypočítána na základě hmotnosti vozidla 2380 kg.     10   Objem palivové nádrže je u vozidel se vznětovým motorem cca 75 l, u vozidel se zážehovým motorem cca 100 l a s motorem NGT cca 100 l (bivalentní) nebo cca 15 l (monovalentní).  

  M6 = 6stupňová mechanická převodovka, A5 = 5stupňová automatická převodovka, A7 = 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS, – = nedodává se  
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  Spotřeba paliva a emise CO  2  .  
  Pro vozidla s emisní normou Euro VI a pohonem 4x2 
bez sady BlueEFFICIENCY    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo  

  Motor  1    Převodovka  2  
  Převod zadní 

nápravy  3  

  Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Třída 
účinnosti  4

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5    Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5  

  město    mimo město    celkem    město    mimo město    celkem  

  210 BlueTEC/ 
310 BlueTEC  

  M6    4,364      –    –    –    –    –    218    9,7    7,6    8,4  

  A7    4,182      –    –    –    –    –    212    8,4    7,9    8,1  

  213 BlueTEC/ 
313 BlueTEC  

  M6    3,923      187  B   8,7    6,4    7,2    206    9,2    7,1    7,9  

  A7    3,923      180  A   7,6    6,5    6,9    204    8,1    7,6    7,8  

  216 BlueTEC/ 
316 BlueTEC  

  M6    3,923      187  B   8,7–9,1    6,4    7,2    206    9,2    7,1    7,9  

  A7    3,692    178  A   7,6    6,4    6,8    204    8,1    7,6    7,8  

  219 BlueTEC/ 
319 BlueTEC  

  M6    3,992    253–250  E   13,3–13,1    7,6–7,5    9,6–9,7    266–263    13,1–13,0    8,5–8,4    10,2–10,1  

  A7    3,692    233–231  D   11,2–11,1    7,6–7,5    8,9–8,8    255–253    12,6–12,5    8,2–8,1    9,8–9,7  

  510 BlueTEC  
  M6    4,727      –    –    –    –    –    204    8,3    7,6    7,8  

  –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

  413 BlueTEC/ 
513 BlueTEC  

  M6    4,727      –    –    –    –    –    224    8,3    7,6    7,8  

  A7    4,182      –    –    –    –    –    230    8,8    7,6    8,1  

  416 BlueTEC  
  M6    4,727      –    –    –    –    –    224    8,3    7,6    7,8  

  A7    4,182      –    –    –    –    –    230    8,8    7,6    8,1  

  516 BlueTEC  
  M6    4,364      –    –    –    –    –    224    8,3    7,6    7,8  

  A7    4,182      –    –    –    –    –    230    8,8    7,6    8,1  

  519 BlueTEC  
  M6    4,182      –    –    –    –    –    269–266    14,3–14,2    7,9–7,8    10,3–10,2  

  A7    3,923      –    –    –    –    –    244–241    11,5–11,4    8,0–7,9    9,3–9,2  

  1   Udávané hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření VO (ES) 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty spotřeby paliva a emisí platí pro vozidla s celkovou 
hmotností do 12 t. Hodnoty jsou odvislé od pohotovostní hmotnosti vozidla (včetně řidiče 75 kg), převodu zadní nápravy a varianty převodovky. 

    2   U vznětových motorů (filtr pevných částic ve standardní výbavě) je šestistupňová manuální převodovka ECO Gear dodávána standardně. Za příplatek je k dostání 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS (vyjma Sprinter 510 CDI). U zážehových motorů je standardní šestistupňová manuální převodovka 
NSG 370. Za příplatek je k dostání pětistupňová automatická převodovka NAG W5A 380.     3   Uvedený převod zadní nápravy je standardní výbavou. V příplatkové výbavě jsou k dodání další převody zadní nápravy.     4   Třída účinnosti je vypočítána na základě hmotnosti vozidla 2380 kg.  5  Objem palivové nádrže je u 
vozidel se vznětovým motorem cca 75 l, u vozidel se zážehovým motorem cca 100 l a s motorem NGT cca 100 l (bivalentní) nebo cca 15 l (monovalentní).  

  M6 = 6stupňová mechanická převodovka, A5 = 5stupňová automatická převodovka, A7 = 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS, – = nedodává se  
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  Spotřeba paliva a emise CO  2  .  
  Pro vozidla s emisní normou Euro VI a pohonem 4x4 
bez sady BlueEFFICIENCY    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo  

  Motor  1    Převodovka  2  
  Převod zadní 

nápravy  3  

  Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Třída 
účinnosti4  

  Spotřeba paliva [l/100 km]5      Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5  

  město    mimo město    celkem    město    mimo město    celkem  

  313 BlueTEC  
  M6    4,364      208  C   9,8    7,0    8,0    224    10,0    7,8    8,6  

  A5    4,364      223  C   10,0    7,7    8,5    246    10,5    8,7    9,4  

  316 BlueTEC  
  M6    4,182      200  B   9,5    6,7    7,7    224    9,7    7,5    8,3  

  A5    4,182      215  C   9,7    7,4    8,7–9,1    238    10,1    8,5    9,1  

  319 BlueTEC  
  M6    3,692    248–245  E–D   12,4–12,2    7,8–7,7    9,5–9,4    258–255    12,3–12,2    8,5–8,4    9,9–9,8  

  A5    3,923      249–246  E–D   11,8–11,7    8,2–8,1    9,5–9,4    270–267    12,1–12,0    9,3–9,2    10,3–10,2  

  513 BlueTEC  
  M6    4,727    – – – – –   220    8,9    8,2    8,4  

  A5    4,727    – – – – –   252    10,5    9,0    9,6  

  516 BlueTEC  
  M6    4,727    – – – – –   220    8,9    8,2    8,4  

  A5    4,727    – – – – –   252    10,5    9,0    9,6  

  519 BlueTEC  
  M6    4,182    – – – – –   287–284    14,4–14,3    9,0–8,9    11,0–10,9  

  A5    3,923    – – – – –   270–267    12,1–12,0    9,3–9,2    10,3–10,2  

  Pro vozidla s emisní normou Euro 5b+ sk. III 
a pohonem 4x4 bez sady BlueEFFICIENCY  

  313 CDI  
  M6    4,364    – – – – – 239–226 10,6–10,3 8,2–7,6 9,1–8,6

  A5    4,364    – – – – – – – – –

  316 CDI  
  M6    4,182    – – – – – 229–215 10,1–9,8 7,9–7,3 8,7–8,2

  A5    4,182    – – – – – – – – –
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  Spotřeba paliva a emise CO  2  .  
  Pro vozidla s emisní normou Euro 5b+ sk. III 
a pohonem 4x2 se sadou BlueEFFICIENCY    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo  

  Motor  1    Převodovka  2  
  Převod zadní 

nápravy  3  

  Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Třída 
účinnosti  4

  Spotřeba paliva [l/100 km]5      Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5  

  město    mimo město    celkem    město    mimo město    celkem  

  210 CDI/310 CDI    
  M6    4,364    – – – – – 224–200 10,1–9,4 7,6–6,6 8,5–7,6

  A7    4,182    – – – – – 208–187 8,2–7,4 7,7–7,0 7,9–7,1

  213 CDI/313 CDI  
  M6    3,923    189–181 C–A 8,7–8,6 6,3–5,9 7,2–6,9 205–185 9,0–8,4 7,1–6,3 7,8–7,0

  A7    3,923    184–174 C–A 7,7–7,3 6,6–6,2 7,0–6,6 200–179 7,9–7,1 7,4–6,7 7,6–6,8

  216 CDI/316 CDI    
  M6    3,923    189–181 C–A 8,7–8,6 6,3–5,9 7,2–6,9 205–185 9,0–8,4 7,1–6,3 7,8–7,0

  A7    3,692  182–174 C–A 7,8–7,6 6,4–6,1 6,9–6,6 197–176 7,8–7,3 7,4–6,4 7,5–6,7

  510 CDI    
  M6    4,727    – – – – – 203–181 8,0–7,2 7,5–6,7 7,7–6,9

  –    –  – – – – – – – – –

  516 CDI    
  M6    4,364    – – – – – 223–202 10,5–9,9 7,2–6,4 8,5–7,7

  A7    4,182    – – – – – 208–187 8,2–7,4 7,7–7,0 7,9–7,1

  Pro vozidla s emisní normou Euro 5b+ sk. III a pohonem 4x2 se sadou BlueEFFICIENCY Plus  

  213 CDI/313 CDI  
  M6    3,692  176–165 B–A 7,8–7,6 6,0–5,5 6,7–6,3 192–171 8,1–7,5 6,8–5,9 7,3–6,5

  –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

  1   Udávané hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření VO (ES) 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty spotřeby paliva a emisí platí pro vozidla s celkovou 
hmotností do 12 t. Hodnoty jsou odvislé od pohotovostní hmotnosti vozidla (včetně řidiče 75 kg), převodu zadní nápravy a varianty převodovky.

    2   U vznětových motorů (filtr pevných částic ve standardní výbavě) je šestistupňová manuální převodovka ECO Gear dodávána standardně. Za příplatek je k dostání je 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS (vyjma Sprinter 510 CDI). U zážehových motorů je standardní šestistupňová manuální převodovka 
NSG 370. Za příplatek je k dostání pětistupňová automatická převodovka NAG W5A 380.     3   Uvedený převod zadní nápravy je standardní výbavou. V příplatkové výbavě jsou k dodání další převody zadní nápravy.     4   Třída účinnosti je vypočítána na základě hmotnosti vozidla 2380 kg.  5  Objem palivové nádrže 
je u vozidel se vznětovým motorem cca 75 l, u vozidel se zážehovým motorem cca 100 l a s motorem NGT cca 100 l (bivalentní) nebo cca 15 l (monovalentní).  

  M6 = 6stupňová mechanická převodovka, A5 = 5stupňová automatická převodovka, A7 = 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS, – = nedodává se  



  Pro vozidla s emisní normou Euro 5b+ sk. III a poho-
nem 4x2 bez sady BlueEFFICIENCY    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo  

  Motor  1    Převodovka  2  
  Převod zadní 

nápravy  3  

  Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Třída 
účinnosti  4

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5, 7    Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5, 7  

  město    mimo město    celkem    město    mimo město    celkem  

  210 CDI/310 CDI    
  M6    4,364      248–235  F–D   11,8–11,3    7,9–7,5    9,4–8,9    235–222    10,8–10,7    7,8–7,1    8,9–8,4    

  A7    4,182      243–235  F–D   10,6–10,5    8,3–8,0    9,2–7,9    235–227    10,3–10,2    8,0–7,7    8,9–8,6  

  213 CDI/313 CDI  
  M6    3,923      225–208  E–C   10,4–9,8    7,5–6,9    8,5–7,9    211–195    9,4–9,0    7,2–6,5    8,0–7,4    

  A7    3,923      227–214  E–C   9,9–9,6    7,9–7,3    8,6–8,1    219–206    9,6–9,3    7,6–7,0    8,3–7,8  

  216 CDI/316 CDI    
  M6    3,923      225–208  E–C   10,4–9,8    7,5–6,9    8,5–7,9    211–195    9,4–9,0    7,2–6,5    8,0–7,4    

  A7    3,692    222–209  E–C   9,8–9,4    7,6–7,0    8,4–7,9    214–203    9,5–9,2    7,3–6,8    8,1–7,7  

  510 CDI    
  M6  4,364 –   –    –    –    –  224–202 10,6–9,9 7,9–6,9 8,9–8,0

  –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

  516 CDI    
  M6    4,364      –    –    –    –    –  234–213 11,0–10,3 7,6–6,8 8,9–8,1

  A5    4,182      –    –    –    –    –  224–202 8,8–8,0 8,3–7,5 8,5–7,7

  Pro vozidla s emisní normou Euro 6 sk. I/
Euro 6 sk. III a pohonem 4x2    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo Euro 6 sk. I    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo Euro 6 sk. III  

  216/316  
M6   4,727    286 G–F 16,5 9,7 12,2 302 16,6 10,7 12,9

A5   4,727    267 G–E 14,5 9,5 11,4 283 14,8 10,5 12,1

  516  
M6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

A5   5,100  – – – – – 8 8 8 8

  316 NGT  
M65, 6   4,727    226–218 D–C 17,1–16,9 10,0–9,5 12,6–12,2 235–226 16,9–16,6 10,9–10,3 13,1–12,6

A55, 6   4,727    205–202 C–B 15,0–14,7 9,6–9,2 11,5–11,3 215–211 14,7–14,5 10,6–10,1 12,0–11,8

  516 NGT  
M65, 6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

A55, 6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

  1   Udávané hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření VO (ES) 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty spotřeby paliva a emisí platí pro vozidla s celkovou 
hmotností do 12 t. Hodnoty jsou odvislé od pohotovostní hmotnosti vozidla (včetně řidiče 75 kg), převodu zadní nápravy a varianty převodovky. 

    2   U vznětových motorů (filtr pevných částic ve standardní výbavě) je šestistupňová manuální převodovka ECO Gear dodávána standardně. Za příplatek je k dostání je 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS (vyjma Sprinter 510 CDI). U zážehových motorů je standardní šestistupňová manuální převodovka 
NSG 370. Za příplatek je k dostání pětistupňová automatická převodovka NAG W5A 380.

    3   Uvedený převod zadní nápravy je standardní výbavou. V příplatkové výbavě jsou k dodání další převody zadní nápravy.     4   Třída účinnosti je vypočítána na základě hmotnosti vozidla 2380 kg.  5  Objem palivové nádrže je u vozidel se vznětovým motorem cca 75 l, u vozidel se zážehovým motorem cca 100 l a s motorem 
NGT cca 100 l (bivalentní) nebo cca 15 l (monovalentní).     6   Bivalentní.     7   Údaje o spotřebě paliva platí pro plyn H v m3/100 km.  8    Spotřeba paliva a hodnoty emisí CO2 nebyly k datu redakční uzávěrky ještě k dispozici.
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  Spotřeba paliva a emise CO  2  .  
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  Vlastnosti pneumatik Sprinter.  
  Výrobce  Model

  Typ pne-
umatiky  

  Rozměry 
pneumatik  

  Nosnost  
  Index 

rychlosti  
  Třída 

pneumatiky  
  Třída účinnosti 

paliva  
  Třída přilnavos-

ti za mokra  
  Třída externího 

hluku valení  

  Naměřená hod-
nota externího 
hluku valení dB  

  Continental    Vanco2  

  S  

  195/75 R 16    107/105    R    C    C    C    71  

  VancoEco    195/75 R 16    107/105    R    C    B    B    72  

  Vanco2    225/75 R 16    116/114    R    C    C    C    72  

  Vanco2    235/65 R 16    115/113    R    C    C    C    72  

  VancoEco    235/65 R 16    115/113    R    C    B    B    71  

  Vanco2    235/65 R 16    121/119    R    C    C    C    72  

  VancoFourSeason2  

  S+W  

  205/75 R 16    110/108    R    C    E    B    73  

  VancoFourSeason2    235/65 R 16    115/113    R    C    E    B    73  

  VancoFourSeason    235/65 R 16    121/119    N    C    E    C    72  

  VancoFourSeason    285/65 R 16    128    N    C    E    C    72  

  VancoWinter  

  W  

  195/75 R 16    107/105    R    C    E    C    72  

  VancoWinter2    205/75 R 16    110/108    R    C    E    C    73  

  VancoWinter2    225/75 R 16    116/114    R    C    E    C    73  

  VancoWinter2    235/65 R 16    115/113    R    C    C    C    73  

  Pirelli    CHRONO  

  W  

  195/75 R 16C    107    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    205/75 R 16C    110    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    235/65 R 16C    115    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    235/60 R 17C    117    R    C2    E    C    72  

  Michelin    AGILIS  

  S  

  195/75 R 16C    107/105    R    C2    E    B    70  

  AGILIS    205/75 R 16C    110/108    R    C2    E    B    70  

  AGILIS    235/65 R 16C    115/113    R    C2    C    B    70  

  AGILIS ALPIN    W    195/75 R 16C    107/105    R    C2    E    B    70  

  Goodyear    CARGOMARAT  
  W  

  235/65 R 16C    115    R    C    C    C    72  

  CARGOVECT    235/65 R 16C    115    R    C    C    E    73  

  Kumho    S    235/65 R 16C    115/113    R    C2    C    C    74  

  S = letní pneumatiky
    W = zimní pneumatiky
    S+W = celoroční pneumatiky  

  Bezpečnost jízdy a úsporu paliva můžete přímo ovlivnit osobním a individuálním stylem jízdy. Dbejte prosím na následující pokyny: úsporná a předvídavá jízda může výrazně snížit Vaši spotřebu paliva. Za účelem zlepšení přilnavosti 
za mokra a účinnosti paliva by měl být tlak vzduchu v pneumatikách kontrolován pravidelně. Bezpečnostní vzdálenost odpovídající dráze brzdění by měla být vždy zachována.  

  Označení pneumatik zavedené v roce 
2012 Evropskou komisí informuje 
o třech rozhodujících vlastnostech 
pneumatik:  

  Účinnost paliva
    Pohybující se pneumatika 
se deformuje a spotřebuje 

energii. To je jedna z pěti sil odporu, 
které působí na vozidlo.
  

  Přilnavost za mokra
    Označení přilnavosti za 
mokra nabízí informace 

o výrazném bezpečnostním aspektu 
pneumatiky: její přilnavost na mokré 
vozovce.  

  Externí hluk valení
    Výše externího hluku valení 
pneumatiky je na označení 

Evropské komise vyjádřena v 
decibelech v kombinaci s jednou, 
dvěma nebo třemi zvukovými vlnami.  



  Pro vozidla s emisní normou Euro 5b+ sk. III a poho-
nem 4x2 bez sady BlueEFFICIENCY    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo  

  Motor  1    Převodovka  2  
  Převod zadní 

nápravy  3  

  Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Třída 
účinnosti  4

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5, 7    Hodnoty emisí CO  2   
[g/km]  

  Spotřeba paliva [l/100 km]  5, 7  

  město    mimo město    celkem    město    mimo město    celkem  

  210 CDI/310 CDI    
  M6    4,364      248–235  F–D   11,8–11,3    7,9–7,5    9,4–8,9    235–222    10,8–10,7    7,8–7,1    8,9–8,4    

  A7    4,182      243–235  F–D   10,6–10,5    8,3–8,0    9,2–7,9    235–227    10,3–10,2    8,0–7,7    8,9–8,6  

  213 CDI/313 CDI  
  M6    3,923      225–208  E–C   10,4–9,8    7,5–6,9    8,5–7,9    211–195    9,4–9,0    7,2–6,5    8,0–7,4    

  A7    3,923      227–214  E–C   9,9–9,6    7,9–7,3    8,6–8,1    219–206    9,6–9,3    7,6–7,0    8,3–7,8  

  216 CDI/316 CDI    
  M6    3,923      225–208  E–C   10,4–9,8    7,5–6,9    8,5–7,9    211–195    9,4–9,0    7,2–6,5    8,0–7,4    

  A7    3,692    222–209  E–C   9,8–9,4    7,6–7,0    8,4–7,9    214–203    9,5–9,2    7,3–6,8    8,1–7,7  

  510 CDI    
  M6  4,364 –   –    –    –    –  224–202 10,6–9,9 7,9–6,9 8,9–8,0

  –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

  516 CDI    
  M6    4,364      –    –    –    –    –  234–213 11,0–10,3 7,6–6,8 8,9–8,1

  A5    4,182      –    –    –    –    –  224–202 8,8–8,0 8,3–7,5 8,5–7,7

  Pro vozidla s emisní normou Euro 6 sk. I/
Euro 6 sk. III a pohonem 4x2    Hodnoty s registrací jako osobní vozidlo Euro 6 sk. I    Hodnoty s registrací jako užitkové vozidlo Euro 6 sk. III  

  216/316  
M6   4,727    286 G–F 16,5 9,7 12,2 302 16,6 10,7 12,9

A5   4,727    267 G–E 14,5 9,5 11,4 283 14,8 10,5 12,1

  516  
M6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

A5   5,100  – – – – – 8 8 8 8

  316 NGT  
M65, 6   4,727    226–218 D–C 17,1–16,9 10,0–9,5 12,6–12,2 235–226 16,9–16,6 10,9–10,3 13,1–12,6

A55, 6   4,727    205–202 C–B 15,0–14,7 9,6–9,2 11,5–11,3 215–211 14,7–14,5 10,6–10,1 12,0–11,8

  516 NGT  
M65, 6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

A55, 6   5,100  – – – – – 8 8 8 8

  1   Udávané hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření VO (ES) 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty spotřeby paliva a emisí platí pro vozidla s celkovou 
hmotností do 12 t. Hodnoty jsou odvislé od pohotovostní hmotnosti vozidla (včetně řidiče 75 kg), převodu zadní nápravy a varianty převodovky. 

    2   U vznětových motorů (filtr pevných částic ve standardní výbavě) je šestistupňová manuální převodovka ECO Gear dodávána standardně. Za příplatek je k dostání je 7stupňová automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS (vyjma Sprinter 510 CDI). U zážehových motorů je standardní šestistupňová manuální převodovka 
NSG 370. Za příplatek je k dostání pětistupňová automatická převodovka NAG W5A 380.

    3   Uvedený převod zadní nápravy je standardní výbavou. V příplatkové výbavě jsou k dodání další převody zadní nápravy.     4   Třída účinnosti je vypočítána na základě hmotnosti vozidla 2380 kg.  5  Objem palivové nádrže je u vozidel se vznětovým motorem cca 75 l, u vozidel se zážehovým motorem cca 100 l a s motorem 
NGT cca 100 l (bivalentní) nebo cca 15 l (monovalentní).     6   Bivalentní.     7   Údaje o spotřebě paliva platí pro plyn H v m3/100 km.  8    Spotřeba paliva a hodnoty emisí CO2 nebyly k datu redakční uzávěrky ještě k dispozici.
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  Vlastnosti pneumatik Sprinter.  
  Výrobce  Model

  Typ pne-
umatiky  

  Rozměry 
pneumatik  

  Nosnost  
  Index 

rychlosti  
  Třída 

pneumatiky  
  Třída účinnosti 

paliva  
  Třída přilnavos-

ti za mokra  
  Třída externího 

hluku valení  

  Naměřená hod-
nota externího 
hluku valení dB  

  Continental    Vanco2  

  S  

  195/75 R 16    107/105    R    C    C    C    71  

  VancoEco    195/75 R 16    107/105    R    C    B    B    72  

  Vanco2    225/75 R 16    116/114    R    C    C    C    72  

  Vanco2    235/65 R 16    115/113    R    C    C    C    72  

  VancoEco    235/65 R 16    115/113    R    C    B    B    71  

  Vanco2    235/65 R 16    121/119    R    C    C    C    72  

  VancoFourSeason2  

  S+W  

  205/75 R 16    110/108    R    C    E    B    73  

  VancoFourSeason2    235/65 R 16    115/113    R    C    E    B    73  

  VancoFourSeason    235/65 R 16    121/119    N    C    E    C    72  

  VancoFourSeason    285/65 R 16    128    N    C    E    C    72  

  VancoWinter  

  W  

  195/75 R 16    107/105    R    C    E    C    72  

  VancoWinter2    205/75 R 16    110/108    R    C    E    C    73  

  VancoWinter2    225/75 R 16    116/114    R    C    E    C    73  

  VancoWinter2    235/65 R 16    115/113    R    C    C    C    73  

  Pirelli    CHRONO  

  W  

  195/75 R 16C    107    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    205/75 R 16C    110    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    235/65 R 16C    115    R    C2    F    C    72  

  CHRONO    235/60 R 17C    117    R    C2    E    C    72  

  Michelin    AGILIS  

  S  

  195/75 R 16C    107/105    R    C2    E    B    70  

  AGILIS    205/75 R 16C    110/108    R    C2    E    B    70  

  AGILIS    235/65 R 16C    115/113    R    C2    C    B    70  

  AGILIS ALPIN    W    195/75 R 16C    107/105    R    C2    E    B    70  

  Goodyear    CARGOMARAT  
  W  

  235/65 R 16C    115    R    C    C    C    72  

  CARGOVECT    235/65 R 16C    115    R    C    C    E    73  

  Kumho    S    235/65 R 16C    115/113    R    C2    C    C    74  

  S = letní pneumatiky
    W = zimní pneumatiky
    S+W = celoroční pneumatiky  

  Bezpečnost jízdy a úsporu paliva můžete přímo ovlivnit osobním a individuálním stylem jízdy. Dbejte prosím na následující pokyny: úsporná a předvídavá jízda může výrazně snížit Vaši spotřebu paliva. Za účelem zlepšení přilnavosti 
za mokra a účinnosti paliva by měl být tlak vzduchu v pneumatikách kontrolován pravidelně. Bezpečnostní vzdálenost odpovídající dráze brzdění by měla být vždy zachována.  

  Označení pneumatik zavedené v roce 
2012 Evropskou komisí informuje 
o třech rozhodujících vlastnostech 
pneumatik:  

  Účinnost paliva
    Pohybující se pneumatika 
se deformuje a spotřebuje 

energii. To je jedna z pěti sil odporu, 
které působí na vozidlo.
  

  Přilnavost za mokra
    Označení přilnavosti za 
mokra nabízí informace 

o výrazném bezpečnostním aspektu 
pneumatiky: její přilnavost na mokré 
vozovce.  

  Externí hluk valení
    Výše externího hluku valení 
pneumatiky je na označení 

Evropské komise vyjádřena v 
decibelech v kombinaci s jednou, 
dvěma nebo třemi zvukovými vlnami.  



  Převzetí vozidla s ukončenou životností.   Rádi převezmeme Váš Sprinter zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – 
do té doby však zbývá ještě mnoho času. Abychom Vám vrácení co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. Své vozidlo můžete bezplatně 
odevzdat v jednom z nich. Významně tím přispějete k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů. Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností 
a podmínkách pro zpětný odběr obdržíte na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

    K údajům v tomto katalogu:   po redakční uzávěrce této publikace dne 31. 01. 2013 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na 
konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud 
prodejce nebo výrobce použije k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních a popiscích mohou být 
uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. V této publikaci mohou být rovněž 
uvedeny typy vozů a servisní služby, které se v některých zemích nenabízejí.

    Tato brožura je určena pro použití v ČR. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou platné jen pro Českou republiku k datu redakční uzávěrky 
této brožury. O závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz.
    www.mercedes-benz.cz  

    Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart     VAN/VMK 4720 · 1A301 ·   24  -00/0613     Printed in Germany/Imprimé en Allemagne  

  Nový Sprinter.    Kvalita Mercedes-Benz ve všech oblastech.
    Jsme tam, kde nás potřebujete. S mnoha servisními nabídkami a finančními službami, od pořízení po celou dobu užívání.  

  Servis a díly    Mercedes-Benz CharterWay    Financování, leasing a pojištění  

  1    Platné od 1. 10. 2012 pro vozidla s první registrací od 1. 10. 2012.     2   Maximálně 30 let.     3   Náhradní vozidlo dle dostupnosti.     4   Na tuto tísňovou linku lze zdarma volat z pevné sítě a z mobilních telefonů. V mnoha evropských zemích je volání z mobilního telefonu zpoplatněno podle sazebníku operátora. 
Pokud Váš provozovatel sítě neumožňuje mezinárodní, resp. bezplatné volání, doporučujeme Vám použít alternativně národní předvolbu, kterou najdete na nálepce Service24 ve svém vozidle.     5   Při telefonickém spojení se servisním střediskem Mercedes-Benz mohou vzniknout náklady za volání do mobilní sítě.  

  25    Servis a finanční služby  

  Mercedes-Benz MobiloVan  1  .   Pro Váš vůz Sprinter nabízíme celoživotní  2   
záruku mobility. S Mercedes-Benz MobiloVan máte v případě pravidelné 
údržby zajištěnou bezstarostnou jízdu po dobu 30 let. A pokud přeci jen 
zůstanete stát, postará se Mercedes-Benz díky svým cca 3000 autorizovaných 
partnerů Mercedes-Benz v nejhustší servisní síti Evropy o to, abyste byli 
rychle opět mobilní. Získejte i Vy výhody služeb, jako odtahovou službu nebo 
přistavení náhradního vozidla  3  .

    Asistenční služba Mercedes-Benz Service24h.   Je Vám k dispozici díky 
bezplatné  4   servisní lince 00800 3 777 7777 nebo přes MB Contact ve Vašem 
adresáři 365 dní v roce, 24 hodin denně.

    MB Contact.   Jednotka údržby ve Vašem Sprinteru Vám připomene nutnost 
další údržby. MB Contact Vás spojí, pokud si to přejete, přímo s naším 
zákaznickým střediskem  5  , se kterým si můžete domluvit termín u svého 
servisního partnera Mercedes-Benz. 

    Prodloužená otevírací doba.   Řada servisních středisek Mercedes-Benz má 
otevřeno pondělí až pátek do 20 hodin, 22 hodin nebo dokonce nepřetržitě.

    MercedesServiceCard.   Umožní Vám rychlou pomoc u všech servisních 
partnerů Mercedes-Benz po celé Evropě.

    Originální díly Mercedes-Benz.   Originální díly Mercedes-Benz jsou z hlediska 
materiálu a funkce prověřeny podle přísných kriterií, jsou dokonale přizpůsobe-
ny pro Vaše vozidlo a budou k dispozici ještě 15 let po konci sériové výroby.  

  Mercedes-Benz CharterWay Vám nabízí komplexní řešení koupě vozu, zajištění 
mobility, jakož i snížení administrativní zátěže – profesionálně a s nejdelší 
zkušeností na trhu. 

    CharterWay Service.   Pojistěte se podle svých potřeb. Tato produktová řada 
spojuje služby údržby a oprav. Nabídka sahá od pouhého rozšíření záruky 
přes financování veškerých předepsaných údržbových prací až ke kompletnímu 
zajištění včetně oprav z důvodu opotřebení. 

    CharterWay ServiceLeasing.   Komplexní řešení. S tímto produktem zkombi-
nujete financování se servisními činnostmi. Tak bude zajištěno vše potřebné 
od nákupu vozidla přes řízení financování až k dílenským službám pomocí 
jediného produktu. 

    Nájem CharterWay  2  .   Váš vozový park užitkových vozidel vždy perfektně 
odpovídá stavu zakázek. Nájem CharterWay nabízí flexibilitu s nízkými náklady 
a zcela bez vázaného kapitálu. Nájemné obsahuje všechny služby, takže 
Vám zbývá jen jezdění. 

    Váš partner Mercedes-Benz Vám poskytne individuální poradenství. 
O Mercedes-Benz CharterWay se můžete přímo informovat na adrese:   
www.charterway.com  .  

  Při pořizování vozu je důležitá také správná volba formy financování. Využitím 
finančních služeb získáte větší prostor při specifikaci vybraného vozu a jeho 
výbavy a zároveň si zachováte finanční flexibilitu. V nabídce MBFS je široká 
škála produktů samozřejmostí a je možné přizpůsobit jednotlivé produkty 
Vašim přáním a potřebám.

    Finanční leasing a úvěr.   Pokud máte zájem o budoucí nebo okamžité 
vlastnictví vozidla, nabízíme Vám výhodný finanční leasing nebo úvěrové 
financování. U všech produktů nabízíme standardně akontace od 0 % a 
proces schvalování smlouvy zpravidla netrvá déle než jediný den. Pokud se 
rozhodnete složit akontaci od 30 % (produkt EL 30), nebudeme požadovat 
ekonomické podklady a schválení smlouvy proběhne ve zjednodušeném 
režimu během půl hodiny.    

    Leasing.   Operativní leasing je moderní a efektivní produkt určený pro 
společnosti, které mají zájem o rychlou obnovu vozového parku. Při uzavření 
smlouvy je dojednán předpokládaný kilometrový proběh, po skončení 
smlouvy se vůz vrátí prodejci a Vy si můžete odvézt opět nový vůz. Díky 
zvýšené zůstatkové hodnotě lze dosáhnout nízké měsíční splátky. Rychlá 
obměna vozového parku umožňuje splňování nejpřísnějších ekonomických, 
bezpečnostních a ekologických nároků.

    Pojištění.   Mercedes-Benz Autopojištění. Nezáleží na tom, k jakému cíli se 
se svým vozem Mercedes-Benz vydáte. My zajistíme, abyste vždy cestovali 
s pocitem bezpečí. Nabízíme Vám širokou nabídku pojistných produktů 
za velmi atraktivních podmínek bez ohledu na to, zda je pojištění uzavřeno 
v rámci financování nebo samostatně. Všechno v takové kvalitě, jakou od 
značky Mercedes-Benz očekáváte.  



  Převzetí vozidla s ukončenou životností.   Rádi převezmeme Váš Sprinter zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – 
do té doby však zbývá ještě mnoho času. Abychom Vám vrácení co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. Své vozidlo můžete bezplatně 
odevzdat v jednom z nich. Významně tím přispějete k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů. Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností 
a podmínkách pro zpětný odběr obdržíte na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

    K údajům v tomto katalogu:   po redakční uzávěrce této publikace dne 31. 01. 2013 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na 
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Pokud Váš provozovatel sítě neumožňuje mezinárodní, resp. bezplatné volání, doporučujeme Vám použít alternativně národní předvolbu, kterou najdete na nálepce Service24 ve svém vozidle.     5   Při telefonickém spojení se servisním střediskem Mercedes-Benz mohou vzniknout náklady za volání do mobilní sítě.  
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  Mercedes-Benz MobiloVan  1  .   Pro Váš vůz Sprinter nabízíme celoživotní  2   
záruku mobility. S Mercedes-Benz MobiloVan máte v případě pravidelné 
údržby zajištěnou bezstarostnou jízdu po dobu 30 let. A pokud přeci jen 
zůstanete stát, postará se Mercedes-Benz díky svým cca 3000 autorizovaných 
partnerů Mercedes-Benz v nejhustší servisní síti Evropy o to, abyste byli 
rychle opět mobilní. Získejte i Vy výhody služeb, jako odtahovou službu nebo 
přistavení náhradního vozidla  3  .

    Asistenční služba Mercedes-Benz Service24h.   Je Vám k dispozici díky 
bezplatné  4   servisní lince 00800 3 777 7777 nebo přes MB Contact ve Vašem 
adresáři 365 dní v roce, 24 hodin denně.

    MB Contact.   Jednotka údržby ve Vašem Sprinteru Vám připomene nutnost 
další údržby. MB Contact Vás spojí, pokud si to přejete, přímo s naším 
zákaznickým střediskem  5  , se kterým si můžete domluvit termín u svého 
servisního partnera Mercedes-Benz. 

    Prodloužená otevírací doba.   Řada servisních středisek Mercedes-Benz má 
otevřeno pondělí až pátek do 20 hodin, 22 hodin nebo dokonce nepřetržitě.

    MercedesServiceCard.   Umožní Vám rychlou pomoc u všech servisních 
partnerů Mercedes-Benz po celé Evropě.

    Originální díly Mercedes-Benz.   Originální díly Mercedes-Benz jsou z hlediska 
materiálu a funkce prověřeny podle přísných kriterií, jsou dokonale přizpůsobe-
ny pro Vaše vozidlo a budou k dispozici ještě 15 let po konci sériové výroby.  

  Mercedes-Benz CharterWay Vám nabízí komplexní řešení koupě vozu, zajištění 
mobility, jakož i snížení administrativní zátěže – profesionálně a s nejdelší 
zkušeností na trhu. 

    CharterWay Service.   Pojistěte se podle svých potřeb. Tato produktová řada 
spojuje služby údržby a oprav. Nabídka sahá od pouhého rozšíření záruky 
přes financování veškerých předepsaných údržbových prací až ke kompletnímu 
zajištění včetně oprav z důvodu opotřebení. 

    CharterWay ServiceLeasing.   Komplexní řešení. S tímto produktem zkombi-
nujete financování se servisními činnostmi. Tak bude zajištěno vše potřebné 
od nákupu vozidla přes řízení financování až k dílenským službám pomocí 
jediného produktu. 

    Nájem CharterWay  2  .   Váš vozový park užitkových vozidel vždy perfektně 
odpovídá stavu zakázek. Nájem CharterWay nabízí flexibilitu s nízkými náklady 
a zcela bez vázaného kapitálu. Nájemné obsahuje všechny služby, takže 
Vám zbývá jen jezdění. 

    Váš partner Mercedes-Benz Vám poskytne individuální poradenství. 
O Mercedes-Benz CharterWay se můžete přímo informovat na adrese:   
www.charterway.com  .  

  Při pořizování vozu je důležitá také správná volba formy financování. Využitím 
finančních služeb získáte větší prostor při specifikaci vybraného vozu a jeho 
výbavy a zároveň si zachováte finanční flexibilitu. V nabídce MBFS je široká 
škála produktů samozřejmostí a je možné přizpůsobit jednotlivé produkty 
Vašim přáním a potřebám.

    Finanční leasing a úvěr.   Pokud máte zájem o budoucí nebo okamžité 
vlastnictví vozidla, nabízíme Vám výhodný finanční leasing nebo úvěrové 
financování. U všech produktů nabízíme standardně akontace od 0 % a 
proces schvalování smlouvy zpravidla netrvá déle než jediný den. Pokud se 
rozhodnete složit akontaci od 30 % (produkt EL 30), nebudeme požadovat 
ekonomické podklady a schválení smlouvy proběhne ve zjednodušeném 
režimu během půl hodiny.    

    Leasing.   Operativní leasing je moderní a efektivní produkt určený pro 
společnosti, které mají zájem o rychlou obnovu vozového parku. Při uzavření 
smlouvy je dojednán předpokládaný kilometrový proběh, po skončení 
smlouvy se vůz vrátí prodejci a Vy si můžete odvézt opět nový vůz. Díky 
zvýšené zůstatkové hodnotě lze dosáhnout nízké měsíční splátky. Rychlá 
obměna vozového parku umožňuje splňování nejpřísnějších ekonomických, 
bezpečnostních a ekologických nároků.

    Pojištění.   Mercedes-Benz Autopojištění. Nezáleží na tom, k jakému cíli se 
se svým vozem Mercedes-Benz vydáte. My zajistíme, abyste vždy cestovali 
s pocitem bezpečí. Nabízíme Vám širokou nabídku pojistných produktů 
za velmi atraktivních podmínek bez ohledu na to, zda je pojištění uzavřeno 
v rámci financování nebo samostatně. Všechno v takové kvalitě, jakou od 
značky Mercedes-Benz očekáváte.  




