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Všednost je pryč, přichází Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY. 
Teplá koupel se nevyrovná horkým pramenům a městský provoz nenadchne  
řidiče tak jako nekonečné pobřežní silnice. Někdy se zkrátka nepřipouštějí  
žádné kompromisy. 

Mimořádný ve všech situacích.
Dobrodružství, sportovní výzva nebo výlet – nové Marco Polo ACTIVITY je tou správ-
nou volbou pro všechny, kteří rádi cestují a svůj volný čas nejraději tráví aktivně. 
Dejte sbohem všednosti a s jeho prostorností a mnoha funkčními výbavami popusť-
te uzdu touze po dobrodružství. Na co tedy ještě čekáte? Vydejte se na cestu  
za poznáním.
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Přehled představených vozidel.

4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 BlueTEC 
Hnědá dolomite
Kola z lehkých slitin v designu 5 loukotí, lakovaná  
v barvě šedá tremolite, leštěná, čalounění kůží  
Lugano v barvě béžová silk, ozdobné prvky v černém 
klavírovém laku

8 | Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 CDI 
Šedá indium, metalíza
Ocelová kola s pneumatikami 225/55 R 17,  
čalounění tkaninou Santiago v barvě šedá crystal
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Vyobrazení mohou obsahovat také příplatkové výbavy a příslušenství, které lze zvolit ke standardnímu provedení, nebo naopak odmítnout.

Marco Polo 250 BlueTEC: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,1 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 159 g/km. 
Marco Polo ACTIVITY 200 CDI: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,4–6,2 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 163–168 g/km.
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Dnes ještě nevíte, kde zítra začnete nový den? Se svou promyšlenou koncepcí prostoru, výklopnou 
střechou se dvěma místy ke spaní a dvěma dalšími místy na komfortním lůžku Vám nové Marco Polo 
poskytne svobodu rozhodování. Je vybaveno kvalitními materiály a intuitivní koncepcí multimediálních 
systémů, a budí tak nadšení již před začátkem cesty. Kompaktní ces tovní automobil vhodný pro dlouhé 
trasy, který přesvědčí svou mnohostranností i v každodenním životě – pro všechny, kteří kladou největší 
důraz na vzhled a komfort. 

Deklarujte svou nezávislost.
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1  Dostupné v rámci příplatkové výbavy.

Nové Marco Polo promění téměř každé místo na Vaší cestě ve druhý domov. Díky exkluzivním 
výbavám, jako je dřevěná podlaha, nebo moderní koncepci nábytku se šatní skříní a úložnou 
přihrádkou pod sedadlem. A protože, jak známo, nejlépe chutná doma, nesmí chybět kuchyň-
ská linka s bohatou výbavou, chladnička a praktické zásuvky s výsuvným systémem. Než však 
vyrazíte vstříc dalšímu cíli, prohlédněte si své zážitky z cest, nejlépe na pohodlné pohyblivé lavici  
s pneumaticky ovláda nými sedadly – v příjemné atmosféře ambientního osvětlení1. 

Kuchyně pod širým nebem.
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1  Předpokládaná dostupnost pohonu všech kol je od prosince 2014. 2  Rozměry vozidla na straně 53.

Nové Marco Polo ACTIVITY s výklopnou střechou dokazuje svou připravenost pro volný čas a mnohostrannost díky 
unikátní nabídce pohonu – od pohonu předních nebo zadních kol až po pohon všech kol1. A pokud budete přece 
jen jednou projíždět každodenním městským provozem, můžete se spolehnout na vysokou obratnost a možnost 
parkování v podzemních garážích2.

Nejprve volný čas, pak zábava.
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V novém Marco Polo ACTIVITY není žádný den stejný jako ten předchozí. Interiér se vyznačuje mnoha praktickými 
možnostmi uložení a variabilní nabídkou prostoru. Otočná sedadla řidiče a spolujezdce, praktická 12V zásuvka  
a výklopné okno v prostoru pro cestující se starají o to, aby se spontánní objevitelé nemuseli vzdát svého pohodlí 
ani daleko od každodenního života. A díky jeho mechanicky ovládané výklopné střeše a pohodlnému lavicovému 
sedadlu/lůžku několika pohyby rukou proměníte nové Marco Polo ACTIVITY v rekreační automobil s až pěti místy 
ke spaní. Dobrou noc!

Prostor pro sny. 
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Z městského provozu až na ta nejodlehlejší místa – díky asistentu sledování bdělosti ATTENTION ASSIST a asistentu stabi-
lizace při poryvech bočního větru ve standardní výbavě se bezpečnost stane Vaším věrným průvodcem. Avšak nejen to: 
inovativní asistenční a bezpečnostní systémy v příplatkové výbavě, jako je DISTRONIC PLUS1, asistent jízdy v pruzích, LED 
Intelligent Light System a asistent hlídání mrtvého úhlu2, přinášejí další zvýšení bezpečnosti. I když neznáme cíle Vašich 
cest – COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varování před kolizí) nepřetržitě sleduje dopravu a varuje Vás před možnou 
kolizí. Opatření, která činí z cestovních a rekreačních automobilů Mercedes-Benz pokroková vozidla ve své třídě a zajistí, 
abyste si Vy, Vaši spolucestující i ostatní účastníci silničního provozu vychutnali každou jízdu s pocitem bezpečí. 

Zcela bezpečně!

1  Se systémem COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varování před kolizí), k dispozici pouze pro Marco Polo. ² Pro Marco Polo ACTIVITY k dispozici pravděpodobně od 1. čtvrtletí 2015.



14



15

S novými rekreačními automobily Mercedes-Benz cesta důsledně směřuje k úspoře paliva a snížení emisí. A to aniž by 
se vytratil komfort a dynamika jízdy. Mercedes-Benz tak odpovědně přistupuje k budoucnosti a splnění emisní normy 
Euro 6 sk. I1 je preventivním opatřením pro zítřek. Bez ohledu na to, za jakým cílem míříte – díky výkonným a úsporným 
motorům a inovativním technologiím BlueEFFICIENCY budete cestovat se spotřebou od 5,8 litrů2 a také vždy s čistou 
radostí z jízdy – v nejúčinnějších vozidlech své třídy.

Po všech stránkách přirozený talent.

1  Platí pro Marco Polo 250 BlueTEC a Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC.
2 Marco Polo ACTIVITY 220 CDI se sadou BlueEFFICIENCY a převodovkou 7G-TRONIC PLUS. Spotřeba paliva kombinovaná: 5,8 l/100 km; emise CO2: 152 g/km.

Marco Polo 250 BlueTEC: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,1 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 159 g/km. 
Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,0 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 158 g/km.
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Krátké nebo dlouhé trasy – s novým modelem Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY budete mezi všedními dny  
a volným časem proplouvat s ještě větším potěšením a agilitou. Spojují v sobě neopakovatelnou jízdní dynamiku 
a komfort. S pohonem všech kol 4MATIC1 navíc zvládnete i obtížný terén.

Nadšení nezná mezí. 

1  Předpokládaná dostupnost pohonu všech kol je od prosince 2014. 
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Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY. Cestovní a rekreační 
automobily Mercedes-Benz Vás dopraví k cílům Vaší dovo-
lené hospodárně, ekologicky a pohodlně. Účinné motory 
šetří Vaši peněženku i životní prostředí. Rozsáhlé vybavení 
airbagy a jedinečná nabídka asistenčních systémů obsa-
žených ve standardní výbavě poskytuje bezpečnost a pod-
poruje Vás během jízdy.

Marco Polo. V interiéru si vychutnáte mimořádný komfort 
jízdy, bydlení a spánku. Za příplatek můžete na cestách 
využít podpory tempomatu s regulací odstupu DISTRONIC 
PLUS1 a informací multimediálního systému COMAND  
Online. Po příjezdu do cíle se díky vysoce kvalitní výbavě 
rychle budete cítit jako doma.

Marco Polo ACTIVITY. Funkční campingový vůz nebo pro-
storný rekreační automobil až pro pět osob. Několika 
pohyby rukou proměníte interiér v příjemný prostor ke spaní 
a bydlení. Stejně rozmanité jako interiér jsou jeho vari-
anty pohonu: pohon předních kol, pohon zadních kol nebo 
pohon všech kol2 – s příslušným motorem je možné vše.

Hlavní atributy modelu Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY.

Prohlédněte si  
Marco Polo a  
Marco Polo ACTIVITY 
jako 3D model.

1  Se systémem COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Předpokládaná dostupnost pohonu všech kol je od prosince 2014. 

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,0 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 158 g/km. 
Marco Polo 250 BlueTEC: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,1 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 159 g/km. 
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Spánek. V modelu Marco Polo mohou o nových dobro-
družstvích snít až čtyři osoby: výklopná střecha poskytne 
prostorný nocleh dvěma osobám. Dvoumístné spodní lavi-
cové sedadlo se pomocí elektrického ovládání přestaví 
do lůžkové polohy a současně odvzdušní pneumatické boč-
nice opěradla a sedáku, které zajišťují boční vedení během 
jízdy.

VŠE PRO PŘÍJEMNÝ SPÁNEK

Střešní lůžko pro dvě osoby o ploše 2,05 x 1,13 m (celková nosnost 160 kg) 
a s ochrannou sítí

Dvoumístné lavicové sedadlo jako komfortní lůžko pro dvě osoby s prodloužením 
lůžka a plochou lůžka 2,03 x 1,13 m, samostatně nastavitelná opěradla

Elektricky výklopné okno v zadní části vozu (vpravo) zajišťuje přídavnou ventilaci.

Rolety v zadní části vozu a závěs pro čelní okno, s nimiž lze zatemnit interiér

Zatmavené prosklení v zadní části vozu, chrání před zvědavými pohledy  
a snižuje zahřívání interiéru slunečními paprsky.

Teplovzdušné přídavné topení s funkcí nezávislého topení (za příplatek)

Vítejte doma.  
Nové Marco Polo.
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Bydlení. Model Marco Polo je všestranný talent, pokud jde 
o spojení praktických výbav a příjemného prostředí. V ku-
chyni plně integrované do interiéru vozu si můžete připravit 
čerstvé pokrmy a společně si je vychutnat u výklopného 
stolku. Praktické skříně a úložné prostory poskytnou místo 
pro vše, co je na cestách potřeba: od kuchyňského vyba-
vení přes rekreační potřeby až po oděvy. S maximální výš-
kou k stání 2,35 m při otevřené výklopné střeše zůstane  
v obytné části vždy dostatek prostoru. Campingová výbava 
modelu Marco Polo vznikla ve spolupráci s naším osvěd-
čeným partnerem – společností Westfalia. Získáváte tak pro-
myšlenou a vysoce kvalitní výbavu cestovního automobilu, 
která Vás bude po dlouhou dobu spolehlivě doprovázet na 
cestách.

VAŠE KOMPAKTNÍ APARTMÁ

Vařič se dvěma hořáky a výlevkou 

Kompresorová chladnička (12 V), 40 l, až –20° C, tichá a energeticky úsporná 

Kuchyňská skříňka s odkládací schránkou a třemi výsuvnými zásuvkami 

Posuvný výklopný stolek, upevněný ke kuchyňské lince

Otočná komfortní sedadla pro řidiče a spolujezdce 

Campingový stůl a dvě campingové židle, úsporně uložené (za příplatek)

Šatní skříň s osvětleným zrcátkem a střešní odkládací schránkou

Nádrž na čistou vodu s objemem 38 l a nádrž na odpadní vodu s objemem 40 l

Zásuvka 230 V a vstup USB

Vstup USB ve střešní úložné schránce vpředu

Kvalitní osvětlení interiéru v technologii LED, ambientní osvětlení na spodní 
straně kuchyňské skříňky za příplatek
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Motory.
MOTORIZACE

Marco Polo 200 CDI s výkonem 100 kW (136 k) a maximálním točivým  
momentem 330 Nm, Euro 5b+ sk. III

Marco Polo 220 CDI s výkonem 120 kW (163 k) a maximálním točivým  
momentem 380 Nm, Euro 5b+ sk. III

Marco Polo 250 BlueTEC s výkonem 140 kW (190 k) [+10 kW (+14 k)2]  
a maximálním točivým momentem 440 Nm [+40 Nm2], Euro 6 sk. I

SADA BlueEFFICIENCY1

Funkce ECO start-stop přechodně vypne motor během doby stání vozidla, 
což snižuje spotřebu zejména ve městě a při jízdě s častými zastávkami.

Alternátor Fuel Efficiency s vylepšenou účinností snižuje zatížení motoru.

Zakrytování podvozku optimalizuje aerodynamiku díky optimálnímu proudění 
vzduchu pod vozidlem.

Tři čtyřválcové vznětové motory přinášejí se svým agilním 
jízdním výkonem a hospodárnou spotřebou paliva potěšení 
z jízdy. Ještě větší úspory a nižších emisí dosáhnete na 
cestách se sadou BlueEFFICIENCY1. Varianta pohonu s výko-
nem 140 kW a maximálním točivým momentem 440 Nm 
spojuje efektivní radost z jízdy a spotřebu 4válcového mo-
toru. 

Motor Marco Polo 250 BlueTEC poskytuje 
maximální točivý moment 440 Nm  
v rozmezí mezi 1400 a 2400 ot./min. 
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1  Standardní výbava v kombinaci s převodovkou 7G-TRONIC PLUS. 2 Krátkodobé zvýšení výkonu a točivého momentu s technologií Overtorque se aktivuje v režimech AGILITY SELECT „C“, „S“ a „M“. Technické údaje včetně hodnot spotřeby naleznete na straně 54.

Marco Polo 200 CDI: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,7–6,5 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 176–171 g/km. Marco Polo 220 CDI: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,3–6,1 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 160–164 g/km. Marco Polo 250 BlueTEC:  
Spotřeba paliva kombinovaná: 6,1 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 159 g/km.
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Možnosti hnacího ústrojí pro Marco Polo jsou právě tak rozmanité jako Vaše cíle. Základ tvoří tři varianty podvozku  
AGILITY CONTROL s komfortním, sportovním nebo adaptivním nastavením. Ve variantě s výkonem 140 kW, resp.  
za příplatek i pro jiné motory, za Vás obstará volbu převodových stupňů automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS  
s vynikajícím komfortem řazení. Na Vás pak zůstává volba charakteristiky jízdy pomocí spínače AGILITY SELECT –  
sportovní, komfortní nebo obzvláště ekonomická. A chcete-li hledat půvabná místa i při nepříznivém stavu vozovky, 
můžete využít vlastností pohonu všech kol 4MATIC1.

Technické vybavení.  

1  Předpokládaná dostupnost pohonu všech kol je od prosince 2014.

VARIANTY PODVOZKU

Komfortní podvozek (standardní výbava) zajišťuje komfortní jízdní vlastnosti, 
velmi nízkou hlučnost a současně dobrou jízdní dynamiku.

Sportovní podvozek (příplatková výbava) budí nadšení díky vysoké jízdní 
dynamice a agilitě.

Podvozek AGILITY CONTROL se selektivním systémem tlumení (příplatková 
výbava) v sobě spojuje agilitu a velmi vysoký komfort jízdy.
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Komplexní koncepce bezpečnosti. 

BEZPEčNÁ JÍZDA 

Standardně dodávaný asistent sledování bdělosti 
ATTENTION ASSIST dokáže rozpoznat typické známky 
únavy a varovat řidiče. Ke standardní výbavě vozidla  
náleží rovněž asistent stabilizace při poryvech bočního 
větru, který pomáhá zabránit vybočení z jízdního pruhu  
při nárazovém bočním větru. Za příplatek dostupná sada 
asistentů jízdy v pruzích sestává z asistenta hlídání 
mrtvého úhlu a asistenta jízdy v pruzích. Kombinace obou 
asistenčních systémů přináší výrazné zvýšení bezpeč-
nosti jízdy a komfortu. Podporuje řidiče při udržení vozidla 
v jízdním pruhu a při změně jízdního pruhu na víceprou-
dových silnicích. Za příplatek dostupný tempomat s regula-
cí odstupu DISTRONIC PLUS1 na bázi radaru automaticky 
udržuje odstup od vozidel jedoucích vpředu.

PŘI NEBEZPEčÍ

Za příplatek dodávaný preventivní systém PRE-SAFE®  
dokáže v předstihu rozpoznat kritické jízdní situace a včas 
provést bezpečnostní opatření. K takovým patří vratné 
předepnutí bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce, za-
vření případných otevřených oken a – v kombinaci s elek-
trickým nastavením sedadel – uvedení sedadla spolujezdce 
do výhodnější polohy pro případ nehody.

PŘI NEHODĚ 

Rozsáhlá výbava airbagy a dalšími zádržnými systémy do-
káže v modelu Marco Polo poskytnout příkladnou ochra-
nu. Ke standardní výbavě náleží airbagy, mj. také boční 
a okenní airbagy pro řidiče a spolujezdce. 

PO NEHODĚ 

Po nehodě je důležité okamžitě provést vhodná záchranná 
opatření. V modelu Marco Polo mohou různé mechanismy, 
např. automatické vypnutí motoru a odemknutí dveří, kte - 
ré závisejí na druhu a závažnosti nehody, zmírnit následky 
nehody a umožnit rychlou záchranu. 

Jako první výrobce automobilů na světě jsme vyvinuli komplexní koncepci bezpečnosti. Cílem je zabránit nehodám,  
optimálně reagovat na nebezpečí a zmírnit následky nehod. 

1  Se systémem COLLISION PREVENTION ASSIST (asistentem varování před kolizí). 2 Zvolte 1. položku v telefonním seznamu vozidla „MB Contact“.  
Službu je nutné aktivovat s Vaším prodejcem Mercedes-Benz po převzetí vozidla. 3 Náklady na volání jsou stejné jako na běžnou pevnou linku v ČR.

JSME TU PRO VÁS

Pokud byste někdy potřebovali pomoc, jsme Vám k dispozici  
24 hodin denně. Můžete nás kontaktovat po celé Evropě přímo  
přes Mercedes-Benz Contact2 (alternativně na telefonním čísle  
+420 296 335 6013).

Marco Polo | Komplexní koncepce bezpečnosti
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V modelu Marco Polo můžete využívat podpory inteligentních asistenčních systémů, které jsou cenné zejména při dlou-
hých jízdách. Za příplatek dostupný tempomat s regulací odstupu DISTRONIC PLUS1 na bázi radaru automaticky udržuje 
vzdálenost od vozidel jedoucích vpředu a usnadňuje Vám činnost při jízdě na dálnici nebo jízdě s častými zastávkami. 
Příplatková sada jízdních asistentů představuje kombinaci systému COLLISION PREVENTION ASSIST, asistenta hlí-
dání mrtvého úhlu a asistenta jízdy v pruzích a také systému PRE-SAFE®. Tyto asistenční systémy poskytují řidiči 
podporu například při udržování minimální vzdálenosti, sledování vozidel v oblasti mrtvého úhlu a při neúmyslném opuš-
tění jízdního pruhu. V obtížných situacích mohou pomoci zabránit nehodám, resp. zmírnit jejich následky. 

Bezpečnost. 
ASISTENTI

Asistent stabilizace při poryvech bočního větru (standardní výbava) pomáhá 
zamezit vybočení z jízdního pruhu při nárazech bočního větru.

Asistent sledování bdělosti ATTENTION ASSIST (standardní výbava) dokáže 
pomocí četných parametrů rozpoznat typické známky únavy a varovat řidiče.

Airbagy, boční a okenní airbagy pro řidiče a spolujezdce (standardní 
výbava) zvyšují pasivní bezpečnost.

Marco Polo | Asistenční systémy
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Mercedes-Benz Intelligent Drive zahrnuje inovativní asistenční a bezpečnostní systémy, které zvyšují komfort a poskytují 
řidiči podporu v obtížných situacích. S těmito inteligentními a navzájem sladěnými systémy představuje společnost 
Mercedes-Benz milník v oblasti jízdního komfortu a bezpečnosti. Hlavními znaky modelu Marco Polo jsou za příplatek do-
stupný LED Intelligent Light System a parkovací sada s aktivním parkovacím asistentem a kamerou 360°. S její 
pomocí vidí řidič na centrálním displeji okolí vozidla z ptačí perspektivy – opravdová pomoc při parkování.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.

1  Asistent dopravního značení je součástí multimediálního systému COMAND Online dostupného v příplatkové výbavě. 

INTELIGENTNÍ JÍZDA

LED Intelligent Light System (příplatková výbava) variabilně přizpůsobí 
osvětlení světelným, dopravním a povětrnostním podmínkám. 

Asistent dopravního značení1 (příplatková výbava) upozorňuje na značky 
s omezením rychlosti, zákazy vjezdu a zákazy předjíždění a usnadňuje řidiči 
činnost.

Parkovací sada se zpětnou kamerou (příplatková výbava), která poskytuje 
fotorealistický náhled bezprostředního okolí za vozidlem na displeji hlavní  
jednotky a pomáhá zabránit poškození vozidla při parkování a manévrování.

Marco Polo | Asistenční systémy
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S modelem Marco Polo je vždy dobře postaráno o přísun informací a zábavu. Za příplatek dodávaný multimediální 
systém COMAND Online s internetovým prohlížečem a vysoce kvalitním zobrazením map ve 3D Vás pomocí Live Traffic  
Information bude navádět k Vašemu vysněnému cíli. Časově úsporné a inovativní je také ovládání pomocí ergonomického 
ovladače systému COMAND s touchpadem, hlasovými pokyny přes systém LINGUATRONIC nebo aplikaci Mercedes-Benz 
Touch. S její pomocí máte prostřednictvím smartphonu nebo tabletu přístup k multimediálnímu systému vozidla a můžete 
pohodlně ovládat rádio, média, navigační systém a internetový prohlížeč ze zadní části vozu nebo z lůžka. 

Multimediální systémy.
INFORMAčNÍ TECHNOLOGIE

Audio 20 USB (standardní výbava) nabízí inovativní možnosti poskytování 
informací, zábavy a komunikace ve vozidle, jako je Bluetooth® hands-free, 
vstup USB a slot pro paměťové SD karty.

Audio 20 CD s touchpadem (příplatková výbava) zvyšuje komfort ovládání  
s inovativním touchpadem a je vybaven přehrávačem CD.

Navigace Garmin® MAP PILOT (příplatková výbava) promění systém  
Audio 20 CD s touchpadem v plnohodnotný navigační systém se 3D  
zobrazením map.

Digitální rádio (DAB) (příplatková výbava) budí nadšení velkým výběrem  
programů, kvalitním příjmem a ohromujícím zvukem.

Marco Polo | Multimediální systémy
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Standardní výbava.
Marco Polo přináší již ve standardním provedení mnohé  
z toho, co očekáváte od špičkového cestovního automobilu: 
promyšlenou campingovou výbavu, moderní vzhled a kva-
litní a ergonomicky ztvárněný interiér. A samozřejmostí je 
příkladná bezpečnostní výbava. Jeho kompaktní rozměry  
a výklopná střecha zaručují vysokou způsobilost ke každo-
dennímu použití. 

HLAVNÍ ZNAKY EXTERIÉRU

Mechanicky ovládaná výklopná střecha se střešním lůžkem pro dvě osoby

Halogenové světlomety s reflexní technologií

Zatmavené prosklení v zadní části vozu

Asistent potkávacích světel

Kryt venkovní přípojky pro zásuvku 230 V a čistou vodu

Posuvné okno vpředu vlevo a elektricky ovládané výklopné okno vzadu 
vpravo

Ocelová kola 6,5 J x 16 s pneumatikami 205/65 R 16 

Marco Polo | Standardní výbava

Výbavy na vyobrazeních mohou být v některých zemích za příplatek.
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HLAVNÍ ZNAKY INTERIÉRU

Otočné komfortní sedadlo řidiče a spolujezdce

Campingový stůl a židle

Ozdobné prvky v klavírovém laku

Klimatizace TEMPMATIC s automatickou regulací

Skříňový modul s kuchyňským koutem, zásuvkami, spodní skříní a stolem

Kompresorová chladnička (12 V), 40 l, klasifikace *** (až –20 °C)

Tkanina Santiago béžová silk, resp. černá (volitelně bez příplatku)

Dvoumístné lavicové sedadlo jako komfortní lůžko s prodloužením (plocha 
lůžka cca 2,03 x 1,13 m), pneumatickým čalouněním sedadla a zásuvkou

Kolejnicový systém s rychlým zajištěním

Airbagy, boční a okenní airbagy pro řidiče a spolujezdce 

Marco Polo | Standardní výbava
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Příplatková výbava. 
Za příplatek můžete svému vozu Marco Polo dodat ještě 
individuálnější komfort jízdy, bydlení a spánku pomocí 
četných výbav. Samostatně otevíratelné zadní okno, am-
bientní osvětlení a LED Intelligent Light System může  
mezi kompaktními cestovními automobily nabídnout pouze 
Marco Polo. 

1  Výsuvná markýza nad posuvnými dveřmi zvětšuje obytný prostor  
a poskytuje stín. 

2  Víko zavazadlového prostoru EASY-PACK se komfortně otevírá a zavírá 
stisknutím tlačítka.

3  Výklopnou střechu EASY-UP lze elektricky otevřít a zavřít. 

4  LED Intelligent Light System variabilně přizpůsobuje osvětlení okolnímu 
jasu, vlastnostem vozovky a povětrnostním podmínkám.

5  Se samostatným sedadlem v první zadní řadě vpravo může ve voze  
Marco Polo cestovat pátá osoba.

Marco Polo | Příplatkové výbavy
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1  Standardní výbava v kombinaci s převodovkou 7G-TRONIC PLUS.

6  Spínač AGILITY SELECT1 na přání umožňuje komfortní, sportovní nebo 
úsporný styl jízdy.

7  Ambientní osvětlení na podstavci skříní navozuje díky nepřímému světlu 
příjemnou atmosféru v interiéru. 

8  Teplovzdušné přídavné topení se spínacími hodinami a regulací teploty 
umožňuje vyhřívání interiéru vozidla nezávisle na provozu motoru.

9  Parkovací sada usnadňuje řidiči činnost při vyhledání parkovacího místa  
po mocí aktivního parkovacího asistenta a zpětné kamery. Zpětná kamera  
poskytuje po zařazení zpátečky výhled na oblast bezprostředně za vozidlem.
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Spánek. Na cestách, ve volném čase nebo ve všední  
dny – pro krátké nebo dlouhé přestávky má Marco Polo 
ACTIVITY vždy dvě dvojlůžka volná. Pod výklopnou stře-
chou se nachází prostorné, příjemné místo ke spaní pro 
dvě osoby. Obzvláště ergonomické jsou bodově elastické 
pru žicí prvky pod pěnovou matrací. Ve spodní části vznikne 
po sklopení třímístného lavicového sedadla s prodlouže-
ním velká, rovná plocha k ležení až pro tři další osoby. Za 
příplatek dodávané zatmavené prosklení v zadní části 
vozu chrání před zvědavými pohledy a ostrým světlem. 

VŠE PRO PŘÍJEMNÝ KLID

Třímístné lavicové sedadlo jako komfortní lůžko až pro tři osoby s prodloužením 
lůžka a plochou lůžka cca 1,93 x 1,35 m.

Střešní lůžko pro dvě osoby o ploše cca 2,05 x 1,13 m (celková nosnost cca 
160 kg) a s ochrannou sítí.

Elektricky výklopné okno v zadní části vozu zajišťuje dodatečné větrání.

Zatemňovací závěsy v přední a zadní části vozu, s jejichž pomocí lze interiér 
skrýt před nežádoucími pohledy.

Determální skla na všech oknech, za příplatek černá skla v zadní části vozu.

Teplovzdušné přídavné topení s funkcí nezávislého topení (za příplatek).

Nové Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Koncepce prostoru
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Bydlení. Velké cíle nebo krátké trasy – v modelu Marco Polo 
ACTIVITY naleznete variabilně využitelný prostor, v němž  
můžete uskutečnit Vaše plány. Po otočení komfortních seda-
del pro řidiče a spolujezdce dozadu můžete na výklopném 
stolku v zadní části vozu stolovat, hrát hry nebo plánovat dal-
ší cesty. Pobyt Vám zpříjemní důmyslné detaily – jako jsou 
nasazovací držáky nápojů a elektricky výklopná okna v zadní 
části vozu. A velkorysý ložný prostor pojme velké množství 
zavazadel, sportovní výbavy nebo rekreačních potřeb. 

VŠE PRO CESTOVÁNÍ 

Otočná komfortní sedadla pro řidiče a spolujezdce, která lze během přestá-
vek natočit směrem do zadní části vozu. Spolu se zadním lavicovým sedadlem 
tak vznikne útulné posezení.

Výklopný stolek, díky kolejnicovému systému flexibilně posuvný, se dvěma 
sklopnými deskami stolu. Pokud není stolek využíván, lze jej snadno sklopit 
do sloupku stolku.

Třímístné lavicové sedadlo jako komfortní lůžko s prodloužením lze několika 
pohyby rukou proměnit v plochu pro ležení, s možností uložení dlouhých 
předmětů a flexibilního posouvání po systému sedadlových lišt.

Dvě schránky pod třímístným lavicovým sedadlem jako komfortní lůžko.

Marco Polo ACTIVITY | Koncepce prostoru
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Motory.
Od hospodárných základních motorů s výkonem 65 kW 
(88 k) až po motory s výkonem 140 kW (190 k). Ještě  
větších úspor a nižších emisí dosáhnete na cestách se  
sadou BlueEFFICIENCY1.

VARIANTY MOTORŮ

Marco Polo ACTIVITY 160 CDI s výkonem 65 kW (88 k) a maximálním  
točivým momentem 230 Nm, Euro 5b+ sk. III

Marco Polo ACTIVITY 180 CDI s výkonem 84 kW (114 k) a maximálním  
točivým momentem 270 Nm, Euro 5b+ sk. III

Marco Polo ACTIVITY 200 CDI s výkonem 100 kW (136 k) a maximálním  
točivým momentem 330 Nm, Euro 5b+ sk. III

Marco Polo ACTIVITY 220 CDI s výkonem 120 kW (163 k) a maximálním  
točivým momentem 380 Nm, Euro 5b+ sk. III

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC s výkonem 140 kW (190 k) a maximálním 
točivým momentem 440 Nm, Euro 6 sk. I

SADA BlueEFFICIENCY1

Funkce ECO start-stop přechodně vypne motor během doby stání vozidla, 
což snižuje spotřebu zejména ve městě a při jízdě s častými zastávkami. 

Zakrytování podvozku optimalizuje aerodynamiku díky optimálnímu proudění 
vzduchu pod vozidlem. 

Alternátor Fuel Efficiency s vylepšenou účinností snižuje zatížení motoru. 

1  Standardní výbava v kombinaci s převodovkou 7G-TRONIC PLUS. Za příplatek dostupné pro  
motory s výkonem 100 a 120 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Technické údaje 
včetně hodnot spotřeby naleznete na straně 55.

Marco Polo ACTIVITY | Motory

Motor Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC 
poskytuje maximální točivý moment 440 
Nm v rozmezí mezi 1400 a 2400 ot./min.

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC

1500ot./min 3000 4500

440 Nm

140 kW

Otáčky motoru ot./min
Točivý moment v Nm
Výkon v kW

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm
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Hnací ústrojí modelu Marco Polo ACTIVITY můžete optimálně nakonfigurovat podle Vašich potřeb. Nabídka 
zahrnuje pohon předních kol, pohon zadních kol nebo pohon všech kol1, dvě převodovky a dvě varianty 
podvozku. Chcete si dopřát podobný komfort jako v sedanu? Pak je správnou volbou vyvážený, komfortní 
podvozek, pohon zadních kol a automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS s jemným řazením.  
Raději řadíte sami? Pak pro Vás budou atraktivní nabídkou motory s výkonem 65 a 84 kW se šestistup-
ňovou manuální převodovkou s hladkým chodem, pohonem předních kol a základním podvozkem Plus.  
A pokud často jezdíte v obtížných podmínkách na silnici nebo na sněhu a ledu, doporučujeme Vám pohon 
všech kol 4MATIC1 pro vyšší trakci a jízdní stabilitu. 

Hnací ústrojí. 
VARIANTY POHONU1 

Pohon předních kol a šestistupňová manuální převodovka pro Marco Polo 
ACTIVITY 160 CDI s výkonem 65 kW (88 k) a Marco Polo ACTIVITY 180 CDI  
s výkonem 84 kW (114 k) 

Pohon zadních kol a šestistupňová manuální převodovka, za příplatek převo-
dovka 7G-TRONIC PLUS, pro Marco Polo 200 ACTIVITY CDI s výkonem 100 kW 
(136 k) a Marco Polo ACTIVITY 220 CDI s výkonem 120 kW (163 k)

Pohon zadních kol a převodovka 7G-TRONIC PLUS pro Marco Polo ACTIVITY 
250 BlueTEC s výkonem 140 kW (190 k)

Marco Polo ACTIVITY | Převodovka a podvozek

4 x 2 4 x 2 4 x 4

Varianty pohonu Marco Polo ACTIVITY

1  Předpokládaná dostupnost pohonu všech kol je od prosince 2014. 

Marco Polo ACTIVITY 160 CDI: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,4 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 169 g/km. Marco Polo ACTIVITY 180 CDI: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,4 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 169 g/km. Marco Polo ACTIVITY 200 CDI: Spotřeba paliva  
kombinovaná: 6,4–6,2 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 163–168 g/km. Marco Polo ACTIVITY 220 CDI: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,0–5,8 l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz: 157–152 g/km. Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: Spotřeba paliva kombinovaná: 6,0 l/100 km;  
emise CO2, kombinovaný provoz: 158 g/km.
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V modelu Marco Polo ACTIVITY můžete využít podpory velkého množství bezpečnostních a asistenčních 
systémů. Asistent varování před kolizí COLLISION PREVENTION ASSIST1 pomáhá udržovat minimální 
vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu a varuje opticky, pokud tato minimální vzdálenost není dodržena. 
V případě nebezpečí kolize je doplňkově vydáno akustické varování: cenná pomůcka, zejména na dlou-
hých trasách. Asistent stabilizace při poryvech bočního větru, který pomáhá zabránit vybočení z jízdního 
pruhu při nárazovém větru, je obsažen již ve standardní výbavě vozidla. Tento systém doplňuje rozsáhlá 
ochrana prostřednictvím airbagů ve standardní výbavě: airbag pro řidiče a spolujezdce, boční a okenní 
airbagy vpředu. 

Bezpečnost. 
BEZPEčNOST

Asistent sledování bdělosti ATTENTION ASSIST dokáže pomocí četných  
parametrů rozpoznat typické známky únavy a varovat řidiče. 

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu pro řidiče a spolujezdce. 

Systém PRE-SAFE® poskytuje preventivní ochranu v kritických  
jízdních situacích.

Asistent jízdy v pruzích2 dokáže zabránit nehodám při neúmyslném  
opuštění jízdního pruhu. 

Asistent hlídání mrtvého úhlu3 dokáže pomoci zabránit nehodám  
při změně jízdního pruhu. 

Okenní airbagy mohou poskytnout ochranu před poraněním hlavy  
při bočním nárazu. 

1  Také součást příplatkové sady jízdních asistentů. 2 Součást příplatkové sady asistentů jízdy v pruzích a sady jízdních asistentů. 3 Součást příplatkové sady asistentů jízdy  
v pruzích a sady jízdních asistentů (předpokládaná dostupnost od 1. čtvrtletí 2015).

Marco Polo ACTIVITY | Asistenční systémy
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Za příplatek dodávaný LED Intelligent Light System 
automaticky přizpůsobí osvětlení vozovky jízdní situaci. Po 
dosažení cíle Vás při vyhledání parkovacího místa a také 
při parkování a výjezdu z parkovacího místa podpoří parko-
vací sada s aktivním parkovacím asistentem, dodávaná 
za příplatek. Zpětná kamera, která je součástí sady, Vám 
na displeji systému poskytne výhled na oblast bezpro-
středně za vozidlem.

Asistenční systémy.

VžDY PŘIPRAVEN POSKYTNOUT POMOC

Adaptivní asistent dálkových světel1 reguluje sklon světlometů podle  
dopravní situace a usnadňuje činnost při jízdě za tmy. 

Asistent rozjezdu do kopce zajišťuje vyšší komfort a bezpečnost při  
rozjezdech do kopce. 

Asistent potkávacích světel automaticky zapne, resp. vypne potkávací 
světla v závislosti na okolním jasu. 

Marco Polo ACTIVITY | Asistenční systémy

1 Patří k rozsahu výbavy systému LED Intelligent Light System.
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Díky rozhraní Bluetooth® systému Audio 15 můžete ve vozi-
dle telefonovat přes hands- free, zobrazit SMS zprávy nebo 
přehrávat hudbu. Kompaktní navigační modul Becker® MAP 
PILOT za pří platek rozšíří systém Audio 15 o vysoce kva-
litní navigační systém s intuitivním ovládáním a 2D či 3D 
zobrazením map. Také mobilní koncové přístroje, jako je 
MP3 přehrávač nebo iPod®, lze propojit se systémem Audio 
pomocí vstupu USB nebo Aux-in. 

Multimédia.

VÁŠ PARTNER PRO KOMUNIKACI

Audio 10 (příplatková výbava) nabízí kvalitní informační a komunikační 
funkce: hands-free a audiostreaming přes Bluetooth®, vstup USB a Aux-in  
a slot pro paměťové SD karty. 

Audio 15 (příplatková výbava) nabízí displej s technologií TFT s vysokým  
rozlišením, úhlopříčkou 14,7 cm a rozhraním pro iPod®. 

Navigace Becker® MAP PILOT (příplatková výbava) rozšiřuje systém Audio 
15 na kvalitní navigační systém s intuitivním ovládáním. 

Marco Polo ACTIVITY | Multimediální systémy



40

Standardní výbava modelu 
Marco Polo ACTIVITY.
Marco Polo ACTIVITY přináší ve standardním provedení 
mnohé z toho, co potřebujete pro spontánní přenocování 
a příjemný pobyt. Kdekoliv! 

HLAVNÍ ZNAKY EXTERIÉRU

Halogenové světlomety s reflexní technologií 

Mechanicky ovládaná výklopná střecha se střešním lůžkem pro dvě osoby 

Determální skla na všech oknech 

Ocelová kola 6,5 J x 16 s pneumatikami 195/65 R 16 a kompletními kryty kol 

Marco Polo ACTIVITY | Standardní výbava

Výbavy na vyobrazeních mohou být v některých zemích za příplatek.
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HLAVNÍ ZNAKY INTERIÉRU

Sada se stolkem mj. se zásuvkou 12 V vzadu a držákem nápojů  

Otočné komfortní sedadlo řidiče a spolujezdce

Plastová podlaha se systémem sedadlových lišt a rychloupínáním

Zatemňovací závěsy v zadní části vozu a v kokpitu

Třímístné lavicové sedadlo jako komfortní lůžko  

Tkanina Santiago černá, resp. šedá crystal (volitelně bez příplatku)

Příprava pro rádio s dvoupásmovými reproduktory1

Boční a okenní airbagy pro řidiče a spolujezdce 

Marco Polo ACTIVITY | Standardní výbava

1 Pro Marco Polo ACTIVITY k dispozici pravděpodobně od 1. čtvrtletí 2015.
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03
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Výběr příplatkových výbav pro 
model Marco Polo ACTIVITY.
Díky doplňkům, jako je výsuvná markýza nebo teplovzdušné 
přídavné topení s rádiovým dálkovým ovládáním, můžete 
Vaše Marco Polo ACTIVITY optimálně při způsobit cílům Va-
šich cest. Pro cestování máte k dispozici také řadu pří-
platkových výbav, které na cestách zajistí pocit bezpečí 
a pohodlí.

VYŠŠÍ KOMFORT A BEZPEčNOST

01    LED Intelligent Light System variabilně přizpůsobuje osvětlení okolnímu 
jasu, vlastnostem vozovky a povětrnostním podmínkám.

02    Varovné zařízení proti vloupání a odcizení spustí při neoprávněném  
otevření vozidla, resp. vniknutí do vozidla optický a akustický poplach.

03    Kůží čalouněný volant a řadicí páka vnášejí do interiéru exkluzivitu  
a dodávají kokpitu hodnotnější vzhled.

04    Výsuvná markýza nad posuvnými dveřmi zvětšuje obytný prostor  
a poskytuje stín.

05    Sada komfortních funkcí pro zrcátka obsahuje zrcátko s automatickou 
změnou odrazivosti a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka.

Marco Polo ACTIVITY | Příplatkové výbavy
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06    Parkovací sada usnadňuje řidiči činnost při vyhledávání parkovacího místa 
pomocí aktivního parkovacího asistenta a zpětné kamery. Zpětná kamera 
poskytuje po zařazení zpátečky výhled na oblast bezprostředně za vozidlem.

07    Navigace Becker® MAP PILOT rozšiřuje systém Audio 15 na kvalitní  
navigační systém s intuitivním ovládáním. 

08    Zásuvka 12 V v ložném prostoru umožňuje připojení elektrického  
příslušenství, např. chladničky nebo vysavače.

09    Teplovzdušné přídavné topení se spínacími hodinami a regulací teploty 
umožňuje vyhřívání interiéru vozidla nezávisle na provozu motoru.

Marco Polo ACTIVITY | Příplatkové výbavy
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Další standardní a příplatkové výbavy.
INTERIÉR

Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Osvětlená zrcátka pro sluneční clony ● ●

Osvětlený nápis Mercedes-Benz v nástupním 
prostoru

● –

Multifunkční volant s palubním počítačem ● ○

Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem ● ●

Sdružený přístroj s barevným displejem ● –

Kolejnicový systém s rychlým zajištěním ● ●

Kobereček v přední části interiéru vozidla ● ○

Kožené čalounění volantu a řadicí páky ○ ○

Osvětlení výstupního prostoru ● ●

EXTERIÉR
Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná a el. nastav. ● ●

Halogenová přední mlhová světla – ○

Černá skla zadních oken ● ○

KOMFORT

Audio 10 nebo Audio 15 – ○

Audio 20 USB ● –

Navigační systém Becker® MAP PILOT – ○

Systém COMAND Online ○ –

Asistent rozjezdu do kopce ● ●

Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Přídavný výměník tepla vzadu ● ○

Vyhřívání sedadla řidiče/spolujezdce ○ ○

Plně automatická klimatizace THERMOTRONIC ○ ○

Teplovzdušné přídavné topení ○ ○

Přídavné teplovodní topení ○ ○

Komfortní střešní ovládací jednotka ● ●

Sedadlo řidiče/spolujezdce, komfortní, otočné ● ●

Poloautomaticky regulovaná klimatizace TEMPMATIC ● ○

Osvětlení v zadní části vozidla – ●

Stolek, sklopný a nastavitelný ● ●

Další standardní a příplatkové výbavy



45

TECHNIKA
Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Volant s nastavitelným sklonem a výškou ● ●

Reproduktory 2pásmové, vpředu a vzadu ● ○

Zásuvka 12 V v zavazadlovém/ložném prostoru ● ○

Zásuvky 12 V pro zadní řady sedadel vpravo a vlevo1 ● ●

Spínač AGILITY SELECT2 ○ –

Asistent potkávacích světel ● ○

Tempomat ● ○

Elektricky ovládané pravé posuvné dveře ○ ○

Posuvné okno v levé boční stěně vpředu ● –

Okno v zad. výklop. dveřích se stěrači/ostřik. ● ●

Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Vnitřní a orientační osvětlení – ●

Výklopné okno v prostoru pro cestující, elektricky 
ovládané

– ●

BEZPEčNOST / PODVOZEK

Brzdové třmeny s nápisem Mercedes-Benz ○ –

COLLISION PREVENTION ASSIST ○ ○

Asistent hlídání mrtvého úhlu3 ○ ○

Dešťový senzor ● ○

Aktivní parkovací asistent ○ ○

Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Systém PRE-SAFE® ○ ○

Parkovací sada s kamerou 360° ○ –

Asistent jízdy v pruzích ○ ○

Asistent sledování bdělosti ATTENTION ASSIST ● ●

Airbagy, boční a okenní airbagy pro řidiče  
a spolujezdce

● ●

Aktivní omezovač otevření posuvných dveří ● ●

Parkovací sada se zpětnou kamerou ○ ○

● Standardní výbava   ○ Příplatková výbava
1  U modelu Marco Polo pouze jedna zásuvka vpravo. 2 Pouze v kombinaci s převodovkou  

7G-TRONIC PLUS.  3 Pro Marco Polo ACTIVITY k dispozici pravděpodobně od 1. čtvrtletí 2015.

Další standardní a příplatkové výbavy



1 3

4646

2

Díky nápadům prezentovaným v rámci příslušenství  
Mercedes-Benz můžete výbavu Vašeho vozu Marco Polo 
ještě více přizpůsobit svým individuálním představám.  
Originální příslušenství Mercedes-Benz je optimálně sla-
děno s Vaším vozidlem a splňuje vysoké požadavky  
na kvalitu a bezpečnost.

Originální příslušenství.
1  Velurové koberečky. Elegantní, vysoce kvalitní velurový všívaný  

kobereček s vyšitým nápisem Mercedes-Benz.

2  16loukoťová kola. Kola z lehkých slitin v designu 16 loukotí, lakovaná 
černou barvou a leštěná, s pneumatikami 245/45 R 19.1

3  10dvouloukoťová kola. Kola z lehkých slitin v designu 10 dvouloukotí,  
lakovaná černou barvou a leštěná, s pneumatikami 245/45 R 18.1

Originální příslušenství

1 Předpokládaná dostupnost od 1. čtvrtletí 2015.

Vyobrazení mohou obsahovat také originální příslušenství, která nejsou dostupná ve všech zemích.
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RS3 RL5

RL8RS3

Modely Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY jsou vždy opatřeny atraktivními koly. Zejména 
velká kola z lehkých slitin jim propůjčují individuální vzhled a podtrhují jejich sportovní ráz. 

Kola.
RS3 Ocelová kola s pneumatikami 195/65 R 16  

(standardní výbava Marco Polo ACTIVITY) 

RS3 Ocelová kola s pneumatikami 205/65 R 16  
(standardní výbava Marco Polo)

RL5 10loukoťová kola z lehkých slitin, lakovaná v barvě 
stříbrná vanadium, s pneumatikami 225/60 R 16 
(standardní výbava pro Marco Polo)

RL8 5loukoťová kola z lehkých slitin, lakovaná v barvě 
stříbrná vanadium, s pneumatikami 225/55 R 17 
(příplatková výbava)

Kola

RK8 20loukoťová kola z lehkých slitin, lakovaná v barvě 
stříbrná vanadium, s pneumatikami 225/55 R 17 
(příplatková výbava)

RA9 5loukoťová kola z lehkých slitin, lakovaná v barvě 
stříbrná tremolite, s pneumatikami 245/45 R 18 
(příplatková výbava)

RL3 5dvouloukoťová kola z lehkých slitin, lakovaná  
v barvě černá, s pneumatikami 245/45 R 19 
(příplatková výbava)
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Mercedes-Benz Financial Services. Jezdit ve voze  
Mercedes a zároveň být flexibilní při platbách: tuto mož-
nost Vám nabízí naše atraktivní finanční produkty,  
které jsou přizpůsobené Vašim představám a potřebám. 
Rádi Vám představíme také rozsáhlé nabídky pojištění.  
V případě dotazů se obraťte na svého obchodního partne-
ra Mercedes-Benz, který Vám rád poskytne informace  
o aktuálních finančních službách a podmínkách.

Servisní služby Mercedes-Benz. V každém novém voze 
Mercedes-Benz Vás vždy doprovází pocit, že jste na cestách 
v bez pe čí. Pokud byste někdy potřebovali pomoc, jsme 
Vám k dispozici 24 hodin denně. Můžete nás kontaktovat 
po celé Evropě na telefonním čísle +420 296 335 6011 
(alternativně přímo přes Mercedes-Benz Contact2).

Abyste v případě technické poruchy, nehody, vandalismu 
nebo načerpání nesprávného paliva zůstali mobilní, do-
pro vází Vás na cestách standardně služba Mercedes-Benz 
Mobilo3. Ta zahrnuje převzetí nákladů za poskytnutí  
pomoci přímo na místě, za odtažení vozidla nebo poskytnutí 
náhradní dopravy – a to ve více než 40 zemích Evropy po 
dobu 30 let3. Během prvních čtyř let po první registraci vozi-
dla nabízí Mobilo při návštěvách servisu v garančním a ku-
lančním případě také speciální služby pro zajištění mobility.

Zbavte se neočekávaných servisních nákladů4: Service  
Excellent od Mercedes-Benz Vám zaručí transparentní ná-
klady na provoz vozidla a jejich předem známou výši, vy-
loučení rizika za nepředpokládané opravy, optimální údržbu 
a opravy Vašeho vozidla za použití výhradně originálních  
náhradních dílů Mercedes-Benz a v neposlední řadě zacho-
vání služby Mercedes-Benz Mobilo.

Víc než jen hvězda, celý hvězdný vesmír.

1  Alternativně: 00800 1 777 7777. Náklady na volání jsou stejné jako na běžnou pevnou linku v ČR. 2 Náklady na volání jsou stejné jako na běžnou pevnou linku v ČR. 3 Mobilo lze po uplynutí 
platnosti (čtyři roky po první registraci) prodloužit u servisního partnera Mercedes-Benz až po dobu 30 let od jednoho servisu k dalšímu. 4 Dle podmínek servisních smluv Mercedes-Benz.  
Vyobrazení vpravo: MERCEDES AMG PETRONAS F1 WO5, SEZÓNA 2014.
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Zažijte Mercedes-Benz v digitální podobě – ať jste  
kdekoli. Díky četným speciálním nabídkám op ti ma li zo-
vaným pro smartphone a tablet můžete i na cestách 
nahlédnout do celého světa značky Mercedes-Benz. 

Je pro Vás připraven náhled do širokého sortimentu  
pro duk tů, nejrůznější nabídky zábavy a přímý kontakt na 
nejrozmanitější služby. Prostřednictvím interaktivního 
návodu k obsluze se můžete seznámit s Vaším vysněným 
vozem při interaktivní jízdě. Seznamte se blíže s funk- 
cemi, prohlédněte si interiér pod lupou nebo se infor mujte 
o přednostech příslušného modelu na domovské inter-
netové stránce. 

Díky aplikaci „Mercedes-Benz Guides“ si můžete u jed-
notlivých modelů prohlédnout výrazné prvky také offline. 
Aplikace je bezplatně k dispozici v Apple® iTunes® Store (iOS) 
a Google Play Store (Android). 

Naše televizní spoty a časopisy si můžete prohlédnout  
a prostudovat také v digitální podobě na stránkách 
www.mercedes-benz.com. Klikněte a vstupte do světa 
značky Mercedes-Benz.

Fascinace Mercedes-Benz. Automobil, jehož jméno vzbu-
zuje nadšení po celém světě, automobil, který ve filmech 
hraje hlavní roli a je opěvován světovými hity, je přece jen 
něco víc než jen automobil. Jak je možné, že jsme to do-
táhli tak daleko? 

Zažijte to, co již 125 let hýbe světem, a podnikněte fas ci nu-
jící výlet do historie automobilu v muzeu Mercedes-Benz. 
Na ploše 16 500 čtverečních metrů na Vás čeká více než 
1500 jedinečných exponátů, které Vám přiblíží tradici a ino-
vaci vynálezce automobilů, mezi nimi takové unikáty jako 
např. nejstarší dochovaný Mercedes z roku 1902 nebo le-
gen  dární „Flügeltürer“. Vítejte v místě inovací: 
www.mercedes-benz-classic.com/museum 

Čím by byla historie vozu Mercedes-Benz bez mo to ri s tic -
kého sportu? Čím by byl motoristický sport bez vozu 
Mercedes-Benz? První vůz, který zvítězil v au to mo bi lo vých 
závodech, byl poháněn motorem Daimler. První Mercedes 
byl závodním automobilem. Legendární Silberpfeil – mýtus. 
Tak slavná historie a vzrušující sou čas nost: tým Formule 1 
MERCEDES AMG PETRONAS s vozy DTM Mercedes AMG 
C-Coupé svádí každý víkend boj o body a vítězství. 
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VY6

VY5VY0

VY4

VX9 VX7

FHO

Čalounění a ozdobné prvky.

Výbavy

VY0 Tkanina Santiago černá Marco Polo¹

VY4 Tkanina Santiago černá

VY5 Tkanina Santiago šedá crystal1

VY6 Tkanina Santiago béžová silk

VX7 Kůže Lugano, černá2

VX9 Kůže Lugano béžová silk2

Ozdobné prvky

FH0 Klavírový lak, černý, lesklý

Marco Polo Marco Polo ACTIVITY

1  Volitelně dostupné. O případném navýšení ceny se informujte  
u svého prodejce Mercedes-Benz.

2 Příplatková výbava.

čalounění a ozdobné prvky
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5610

6580

9134

9197

7368

8526

3589 7701

9744

5890

9963

9147

Barevné odstíny pro Marco Polo 
a Marco Polo ACTIVITY. 

1 Příplatková výbava.

Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1

Standardní barevné odstíny

3589 Červená Jupiter

5610 Modrá marine

6580 Zelená granite

7701 Šedá pebble

9147 Bílá arctic

Metalické barevné odstíny1

5890 Modrá cavansite

7368 Šedá flint

8526 Hnědá dolomite

9134 Bílá rock crystal

9197 Černá obsidian

9744 Stříbrná brilliant

9963 Šedá indium

Barevné odstíny
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Rozměry modelu Marco Polo.

Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech. Uvedené rozměry jsou průměrné hodnoty. Platí pro nenaložená vozidla se standardní výbavou. Se zvednutou střechou je k dispozici vnitřní výška až 2,35 m.
1  Vnitřní výška. 2 Šířka zavazadlového prostoru. 3 Měřeno u podlahy vozidla a hloubka zavazadlového prostoru. 4 Maximální šířka prostoru pro cestující.

Marco Polo | Rozměry
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Lavicové sedadlo v lůžkové poloze
Střešní lůžko ve výklopné střešeLavicové sedadlo v poloze pro sezení

Pohled zepředu Pohled zezadu
Boční pohled s otevřenou výklopnou střechou
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Rozměry modelu Marco Polo ACTIVITY.
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Pohled zepředu Pohled zezadu

Lavicové sedadlo v poloze pro sezení Lavicové sedadlo v lůžkové poloze

Boční pohled s otevřenou výklopnou střechou

Střešní lůžko ve výklopné střeše
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Technické údaje modelu Marco Polo.
 VZNĚTOVÉ MOTORY

Marco Polo 200 CDI Marco Polo 220 CDI Marco Polo 250 BlueTEC

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R

Zdvihový objem motoru (cm3) 2143 2143 2143

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 100 (136)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 330/1200–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

Standardní převodovka [příplatková převodovka] Šestistupňová manuální převodovka  
[7G-TRONIC PLUS]

Šestistupňová manuální převodovka  
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) [automatická převodovka] 14,4 [13,4] 12,3 [11,3] – [9,8]

Nejvyšší rychlost cca (km/h) [automatická převodovka] 183 [181] 194 [195] – [200]

Standardní rozměr pneumatik2 205/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17

Spotřeba paliva3, 4 (l/100 km)
Ve městě [automatická převodovka]

Mimo město [automatická převodovka] 
Kombinovaná [automatická převodovka]

Bez sady BlueEFF.
8,3 [–]

5,7 [–]

6,7 [–] 

Se sadou BlueEFF.
7,9 [7,0]

5,6 [5,6]

6,5 [6,1]

Bez sady BlueEFF. 
7,6 [–]

5,5 [–]

6,3 [–]

Se sadou BlueEFF.
7,4 [6,8]

5,4 [5,5]

6,1 [6,0]

Se sadou BlueEFFICIENCY
– [6,9]

– [5,6]

– [6,1]

Emise CO2 
3 (g/km), kombinovaný provoz  

[automatická převodovka]
176 [–] 171 [160] 164 [–] 160 [158] – [159]

Emisní třída [automatická převodovka] A [–] A [A] A [–] A [A+] – [A+]

Emisní norma Euro 5b+ sk. III Euro 5b+ sk. III Euro 6 sk. I

Objem zavazadlového prostoru (l) 670 670 670

Průměr otáčení (m) 11,8 11,8 11,8

Pohotovostní hmotnost5, 6 (kg) [automatická převodovka] 2390 [2410] 2390 [2410] – [2440]

Užitečné zatížení (kg)6 [automatická převodovka] 660 [640] 660 [640] – [610]

Nejvyšší celková přípustná hmotnost (kg) 3050 3050 3050

Hmotnost přívěsu (kg) brzděného/nebrzděného 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Nejvyšší celková přípustná hmotnost soupravy (kg) 5050, 5550 5050, 5550 5050, 5550

1  Údaje podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálním platném znění. 2 Další rozměry pneumatik jsou k dodání za příplatek. 3 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v aktuálním platném znění). Upozornění v souladu se směrnicí 
1999/94/ES v aktuálním platném znění: Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Objem nádrže činí pro všechny motory standardně cca 57 l, za příplatek cca 70 l. Objem nádrže AdBlue® pro  
Marco Polo 250 BlueTEC a Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: 11,5 l. 5 Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění platném v okamžiku vydání. (Včetně řidiče 68 kg, zavazadel 7 kg, všech provozních kapalin a palivové nádrže naplněné na 90 %.) 6 Výbavy, resp. linie výbav mohou zvýšením/
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Technické údaje modelu Marco Polo ACTIVITY.
VZNĚTOVÉ MOTORY

Marco Polo ACTIVITY 160 CDI Marco Polo ACTIVITY 180 CDI Marco Polo ACTIVITY 200 CDI Marco Polo ACTIVITY 220 CDI Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC

4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

1598 1598 2143 2143 2143

65 (88)/3800 84 (114)/3800 100 (136)/3800 120 (163)/3800 140 (190)/3800

230/1500–2000 270/1500–2500 330/1200–2400 380/1400–2400 440/1400–2400

Šestistupňová manuální  
převodovka

Šestistupňová manuální  
převodovka

Šestistupňová manuální  
převodovka [7G-TRONIC PLUS]

Šestistupňová manuální  
převodovka [7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS

19,9 [–] 15,1 [–] 13,2 [12,1] 11,3 [10,3] – [9,2]

156 [–] 169 [–] 184 [182] 194 [195] – [200]

195/65 R 16 195/65 R 16 195/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17

Bez sady BlueEFFICIENCY 
7,9 [–]

5,6 [–]

6,4 [–]

Bez sady BlueEFFICIENCY 
7,9 [–]

5,6 [–]

6,4 [–]

Bez sady BlueEFF. 
8,1 [–] 
5,4 [–]

6,4 [–]

Se sadou BlueEFF. 
7,8 [6,7]

5,3 [5,4] 
6,2 [5,9]

Bez sady BlueEFF. 
7,4 [–] 
5,3 [–]

6,0 [–]

Se sadou BlueEFF. 
7,0 [6,5]

5,1 [5,4] 
5,8 [5,8]

Se sadou BlueEFFICIENCY
– [6,8] 
– [5,5]

– [6,0] 

169 [–]  169 [–] 168 [–] 163 [155] 157 [–] 152 [152] – [158]

B [–] B [–] B [–] A [A] A [–] A [A] – [A]

Euro 5b+ sk. III  Euro 5b+ sk. III  Euro 5b+ sk. III Euro 5b+ sk. III Euro 6 sk. I 

830 830 830 830 830

12,9   12,9   11,8     11,8 11,8

2050 [–] 2050 [–] 2150 [2170] 2150 [2170] – [2200]

750, 1000 [–] 750, 1000 [–] 650, 900 [630, 880] 650, 900 [630, 880] – [600, 850]

2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050

1200, 1000/750 2000, 1800/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

4000, 4050 4800 4800, 5050, 5300, 5550 4800, 5050, 5300, 5550 4800, 5050, 5300, 5550

snížením pohotovostní hmotnosti ovlivnit užitečné zatížení. Další informace získáte u Vašeho prodejce Mercedes-Benz. 7 Krátkodobé zvýšení výkonu a točivého momentu s technologií Overtorque se aktivuje v režimu AGILITY SELECT „C“, „S“ a „M“.Příplatkové výbavy a originální příslušenství 
(např. střešní nosič, nosič jízdních kol atd.) mohou změnit důležité vlastnosti vozidla, například hmotnost, valivý odpor a odpor vzduchu, a kromě dopravní situace a povětrnostních podmínek mají vliv na hodnoty spotřeby a jízdní výkon. Další technické údaje naleznete na www.mercedes-benz.cz

Marco Polo ACTIVITY | Technické údaje



Převzetí vozidel s ukončenou životností. Váš vůz Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY rádi převezmeme 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 vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných středisek a demontážních míst. V jednom z těchto zařízení můžete 
své vozidlo bezplatně odevzdat. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách pro zpětné převzetí obdržíte na stránce  
www.mercedes-benz.cz

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 30. 4. 2014 mohlo u produktu dojít ke změnám. 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 
únosné pro zákazníka s ohledem na zájmy prodejce. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k popisu objednávky či objednaného předmětu prodeje 
značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství,  
které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. V katalogu mohou být uvedeny rovněž typy vozidel  
a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Informace o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však  
platné pouze pro Spolkovou republiku Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu. O závazném aktuálním stavu se proto prosím  
informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz
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