
Marco Polo fritids- og rejseautocampere
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Når endeløse kystveje er mere imponerende end trafikken inde i byerne.  
Og når varme kilder er mere fortryllende end traditionelle spabade. Til de ægte 
eventyrlystne har vi nu Marco Polo på programmet: Oplev verden og alle dens  
fascinerende facetter i en komfortabel og alsidig autocamper. Og nyd det formfuld-
endte design, den imponerende rummelighed og den enestående opholdskomfort.

Marco Polo ACTIVITY er det helt rigtige valg for alle, der gerne tilbringer deres fritid 
eller deres ferier på farten og helst så aktivt som muligt. Vink farvel til hverdagen 
og udfold din eventyrlyst på en rummelig og funktionel måde.

Alt andet end almindelig.
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Fritid på en helt anderledes måde.

4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d
Dolomitbrun metallic 
Letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i tremolitgrå 
og højglanspoleret, indtræk i silkebeige Lugano læder, 
interiørlister i sort pianolakdesign

8 | Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d
Indiumgrå metallic
Stålfælge med dæk 225/55 R17R, indtræk i krystalgråt 
Santiago-stof

16 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d 4MATIC
AMG Line, bjergkrystalhvid metallic
AMG letmetalfælge i dobbelt 7-egers design, lakeret  
i sort og højglanspoleret

20 | Mercedes me 
24 | Serviceydelser og finansieringsløsninger

Den er allerede din.

Marco Polo 
28 | Kabinekoncept
30 | Motorer
31 | Gearkasse og undervogn
32 | Integreret sikkerhedskoncept
33 | Sikkerhed
34 | Hjælpesystemer
35 | Multimediesystemer
36 | Standardudstyr
38 | AMG Line
40 | Ekstraudstyr

Marco Polo ACTIVITY 
42 | Kabinekoncept
44 | Motorer
45 | Gearkasse og undervogn
46 | Sikkerhed
48 | Hjælpesystemer
49 | Multimediesystemer

50 | Standardudstyr
51 | Ekstraudstyr

52 | Mere standard- og ekstraudstyr
54 | Originaltilbehør 
55 | Fælge 
56 | Indtræk og interiørlister 
57 | Lakeringer
58 | Marco Polo dimensioner
59 | Marco Polo ACTIVITY dimensioner
60 | Tekniske data for Marco Polo
62 | Tekniske data for Marco Polo ACTIVITY

Billederne kan også vise tilbehør og (ekstra-)udstyr, som kan til- eller fravælges i forhold til standardudstyret. 

Du finder detaljeret information om brændstofforbruget under „Tekniske data“. 
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Ved du endnu ikke i dag, hvor du skal starte din dag i morgen? Marco Polo giver dig frihed med sit 
gennemtænkte kabinekoncept, sit vippetag med to sovepladser samt to yderligere sovepladser på 
komfortsengen. Allerede før rejsen begynder, vil du være fascineret af udstyret i førsteklasses  
materialer og det intuitive multimediekoncept. Ude på vejene ser den ikke alene godt ud, den sætter 
også nye standarder med sine økonomiske og samtidig højtydende motorer. En kompakt autocamper  
til lange køreture, som også i hverdagen imponerer med sin alsidighed – til alle dem, som lægger stor 
vægt på design og komfort.

Din uafhængigshedserklæring.
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Marco Polo gør ethvert sted på rejsen til dit andet hjem – takket være eksklusivt udstyr som for 
eksempel trægulvet i sejlerstil og det moderne interiørkoncept med klædeskab og opbevarings-
kasse med siddeplads. Og fordi maden som bekendt smager bedst hjemme, er der et veludstyret 
køkken med køleboks og praktiske skuffer med apotekerudtræk. Før du med fornyede kræfter 
sætter kursen mod den næste destination, kan du tage et hvil på den komfortable liggebænk med 
pneumatiske sæder. Genkald dig rejsens oplevelser, mens ambientebelysningen1 sørger for en 
behagelig stemning i kabinen.

Stjernekøkken under åben himmel.

1  Fås som ekstraudstyr.
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Sluk for hverdagen. Tænd for fritiden. Marco Polo ACTIVITY viser i den grad sin fleksibilitet, når vippetaget folder 
sig ud på få sekunder. Mangfoldigheden viser sig også ved det store udvalg af drivvarianter – fra forhjuls- og 
baghjuls- til firehjulstræk. Og hvis du alligevel en gang imellem forvilder dig ind i bytrafikken, kan du glæde dig 
over bilens manøvredygtighed og den lave højde1, så du ikke behøver at undgå parkeringskældre. Med disse 
egenskaber er Marco Polo ACTIVITY en alsidig, økonomisk fritidsautocamper til både familien og dem, som ønsker 
spontanitet og aktivitet i deres fritid.

Først fritid. Så fornøjelse.

1 Du finder information om bilens mål under „Dimensioner“.
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Med Marco Polo ACTIVITY er ingen dag som den foregående. Kabinen udmærker sig med sin variable og funktionelle 
rummelighed med masser af praktiske opbevaringsmuligheder. De drejelige sæder til fører og forsædepassager, 
den praktiske 12-V-stikdåse og ventilationsruderne i kabinen sørger for, at spontane opdagelsesrejsende ikke skal 
give afkald på alverdens bekvemmeligheder. Og takket være det mekaniske vippetag og den komfortable sæde-/
køjekombination med mulighed for at vælge liggeunderlag som ekstraudstyr kan du ikke bare glæde dig over den 
behagelige ståhøjde, men også i en håndevending forvandle Marco Polo ACTIVITY til en fritidsautocamper med 
op til fem sovepladser. 

Plads til drømme. Og meget mere.
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Uanset om du kører i byens travle trafik eller på afsides veje, så gør standardudstyret træthedsovervågnings-assistenten 
ATTENTION ASSIST og sidevindsassistenten sikkerheden til din trofaste rejseledsager. Med innovativt ekstraudstyr i form af 
hjælpe- og sikkerhedssystemer som for eksempel afstandspiloten DISTRONIC1, vejbane- og blindvinkel-assistenten samt 
LED Intelligent Light System kan du øge den forbilledlige sikkerhed endnu mere. Og hvis du bliver usikker på, hvor du skal 
hen – så hjælper kollisionsvarslings-assistenten dig med at holde en minimumafstand til den forankørende trafik. Alt dette  
gør fritidsautocampere fra Mercedes-Benz banebrydende i deres segment og sørger for, at du, dine medrejsende og andre 
trafikanter kan føle jer sikre og nyde hver eneste køretur. 

Der kommer flere rejser. Helt sikkert!

1 Med kollisionsvarslings-assistent, fås kun til Marco Polo.
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Med fritidsautocamperne fra Mercedes-Benz går rejsen konsekvent i retning mod brændstofbesparelse og lavere  
emission. Hermed bidrager Mercedes-Benz på en ansvarlig måde til fremtiden. Uanset, hvor du rejser hen, så kan du 
med ydelsesstærke, forbrugsreducerende motorer og innovativ BlueEFFICIENCY-teknologi køre op til 17,2 kilometer  
på literen1 og nå frem til din destination – uden at gå på kompromis med hverken kørekomfort eller dynamik. Det giver 
den reneste køreglæde i biler, der hører til blandt de mest effektive i segmentet.

Et naturtalent – også når det gælder motoren.

1  Marco Polo ACTIVITY 220 d med BlueEFFICIENCY-pakke og 7G-TRONIC PLUS. Du finder detaljeret information om brændstofforbruget under „Tekniske data“. 
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Uanset, om det er korte eller lange strækninger – med Marco Polo og Marco Polo ACTIVITY bliver det endnu sjovere at tage styringen  
i hverdagen og i fritiden. Drivlinen og undervognen kombinerer dynamiske køreegenskaber med enestående komfort og giver ydelsesstærk  
og effektiv fremdrift. Selv vanskeligt terræn mestrer du suverænt med det kraftfulde permanente firehjulstræk 4MATIC – takket være 
optimeret traktionskontrol og en virkelig god kørestabilitet. Med 7G-TRONIC PLUS-automatgearkassen behersker du desuden rolig og 
sportslig kørsel lige godt. Og den optimale støjreduktion i kabinen gør hver eneste kørte kilometer endnu mere behagelig.

Begejstring kender ingen grænser.
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Oplev Marco Polo og 
Marco Polo ACTIVITY 
som 3D-model.

Marco Polo. Fornøjelsescamper. Marco Polo har et attrak-
tivt og imponerende design. Den unikke køre-, opholds- 
og sovekomfort i kabinen giver eksklusiv nydelse. Du kan 
desuden vælge mellem en lang række hjælpesystemer 
som ekstraudstyr. Når du kommer frem til destinationen, 
føler du dig hurtigt hjemme takket være det eksklusive 
campingudstyr. Og multimediesystemet COMAND Online, 
som også kan betjenes bekvemt fra sengen ved hjælp af 
en smartphone og appen Mercedes-Benz Touch, sørger for 
afvekslende underholdning.

Marco Polo ACTIVITY. Til individuelle rejser. Funktionel 
camper eller rummelig fritidsbilsautocamper: Marco Polo 
ACTIVITY imponerer hver eneste gang. I en håndevending 
kan du forvandle kabinen til et behageligt sove- og opholds-
rum for op til fem personer. Med enkeltsæder som ekstra-
udstyr rummer Marco Polo ACTIVITY helt op til 7 personer. 
Lige så alsidig som kabinen er drivvarianterne: Forhjuls-, 
baghjuls- eller firehjulstræk – med den passende motor-
variant er alt muligt.

Marco Polo og Marco Polo ACTIVITY. Nu starter ferien. 
Mercedes-Benz fritids- og rejseautocampere bringer  
dig frem til dine rejsemål på en økonomisk, miljøvenlig  
og afslappet måde. De effektive motorer skåner både  
rejsebudgettet og miljøet. Omfattende airbagudstyr og et 
forbilledligt udvalg af hjælpesystemer giver sikkerhed og 
hjælper dig under kørslen – både i fritiden og i hverdagen.

Marco Polo og Marco Polo ACTIVITY. Lysende stjerner på rejsehimlen.
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Vær med til at sætte dit eget fingeraftryk  
på vores næste store nyhed.

Vores mål med www.mercedes.me er at begejstre, opmuntre og overraske dig med 
nye serviceydelser, produkter og oplevelser. Du har også mulighed for at besøge vores 
Mercedes me stores i metropoler som f.eks. Hamborg, München Milano, Moskva, 
Tokyo eller Hongkong. 

Mercedes me fås formodentlig fra september 2016 til Marco Polo i udvalgte lande. Du kan få yderligere information hos din Mercedes-Benz forhandler.
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Mercedes-Benz er i stand til at besvare alle dine spørgsmål: Mercedes me. Dit adgangskort til  
din helt egen, fascinerende Mercedes-Benz verden. Fuld af innovative, individualiserede mobilitets-, 
konnektivitets-, service- og finansieringsydelser, der løbende udbygges. Innovativt, enkelt og  
tidssvarende: www.mercedes.me 

Lås din bil op via din smartphone, tablet eller pc. Og lad os sammen skabe morgendagens service-
koncept. Altid og overalt.

Mercedes me connect integrerer bil og fører – og mere 
end dét: Bilen bliver en del af din personlige verden. Målet 
er mere komfort og den gode følelse af at være konstant 
forbundet. Mercedes me connect omfatter basistjenester, 
som automatisk hjælper dig i forbindelse med et teknisk 
uheld eller en ulykke, samt Remote Online, der giver dig 
mulighed for at foretage bilindstillinger via din smart-
phone – og mere end dét.

Mercedes me. Velkommen til  
Mercedes-Benz’ magiske verden.
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Mercedes me assist gør det ekstra nemt for dig at vedli-
geholde din bil, idet du let og bekvemt online kan finde det 
nærmeste Mercedes-Benz serviceværksted og aftale tid 
til et serviceeftersyn. Den digitale servicerapport holder dig 
løbende informeret om alle gennemførte serviceeftersyn. 
Efter et serviceeftersyn er servicerapporten allerede til rådig-
hed online 1 dag efter. Udover den aktuelle servicerapport 
kan du også se den komplette servicehistorik samt service-
intervallerne for din bil og printe disse ud alt efter behov.

Mercedes me finance giver dig en række forskellige mulig-
heder for at købe din drømmebil. Sammen med dig finder 
Mercedes-Benz Finans den optimale leasing-, finansierings- 
og forsikringsløsning – tilpasset til dine behov. Vores  
leasingprodukter giver dig mulighed for altid at køre i en af 
de nyeste modeller og giver dig således maksimal fleksi-
bilitet. For du skal ikke finansiere et køb, men behøver kun 
at betale for brugen af bilen i form af attraktive månedlige 
rater. Med vores finansieringstilbud betaler du for din ny 
Mercedes-Benz på den måde, der passer bedst til dit per-
sonlige budget. Størrelsen på dine månedlige rater regulerer 
du via størrelsen på din udbetaling og aftalens løbetid. Som 
en ekstra beskyttelse af dit budget og din bil kan vi tilbyde 
en række individuelle bilforsikringsløsninger på attraktive 
betingelser. Efter aftalens indgåelse kan du bekvemt admini-
strere dine finansieringsansøgninger online1.

Mercedes me inspire giver dig mulighed for at opleve 
Mercedes-Benz’ verden og indgå i en inspirerende dialog. 
Vi vil gerne dele vores idéer med dig og høre, hvad der  
bevæger og inspirerer dig, så vi hele tiden kan tilbyde dig 
de bedste løsninger. Til dette formål er der et community 
samt stadig flere og flere tilbud og oplevelser, der går langt 
videre end de klassiske bilrelaterede emner – blandt andet 
inden for events, rejser og livsstil.

Mercedes me move giver dig adgang til den intelligente 
mobilitetsløsning moovel: Mobilitetsappen moovel samler 
tilbuddene fra de forskellige transportmuligheder og viser 
dig den optimale vej fra A til B. car2go er den globale, 
markedsførende pionér inden for free-floating carsharing.  
Med mytaxi-appen kan du bestille en taxi, følge dens 
ankomst live og bekvemt betale.

1   Alt efter tilgængelighed på markedet.  
Mercedes me fås formodentlig fra september 2016 til Marco Polo i udvalgte lande. Du kan få yderligere information hos din Mercedes-Benz forhandler.
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Vores service: Passer perfekt til din Mercedes.
Du får mere end bare en bil: Noget ubetaleligt, nemlig et eksklusivt partnerskab med Mercedes-Benz. For dig betyder det 
sikkerhed, uafhængighed og ingen bekymringer. Med andre ord: En god følelse at køre en Mercedes.

1  Vores generelle forretningsbetingelser er gældende. Gyldighedsperioden fornys efter hvert gennemført serviceeftersyn hos en autoriseret Mercedes-Benz servicepartner, indtil det er tid til næste 
 serviceeftersyn – i op til maksimalt 30 år fra første indregistrering. 2 Der kan påløbe roamingafgifter fra udlandet.

Det bedste til din Mercedes. Ingen kender din Mercedes 
bedre end vores erfarne specialister på Mercedes-Benz 
værkstederne. Det omfattende serviceudbud og de høje 
kvalitetskrav sikrer, at din bil er i perfekt stand. Desuden 
anvender vi kontrollerede Mercedes-Benz originaldele og 
specialværktøj.

Det bedste til dig. Kør uden bekymringer fra den første 
kilometer. Dette er muligt med de skræddersyede 
 Mercedes-Benz serviceaftaler. De gør det muligt for dig  
at planlægge langsigtet og giver dig permanent omkost-
ningskontrol via faste månedlige rater og gennemsigtighed 
i forbindelse med omkostningerne. Og du er sikret opti-
malt mod ekstra værkstedsudgifter. 

Det bedste for din mobilitet. Med garantidækningen 
Mercedes-Benz Mobilo1 kan du køre gennem hele Europa 
uden bekymringer – også i tilfælde af et teknisk uheld,  
en ulykke, et småuheld eller hærværk. For med Mobilo 
har du bl.a. krav på hjælp på stedet, en erstatningsbil, 
bug sering eller en hotelovernatning. Mobilitetsgarantien er 
inkluderet i de to første år fra første indregistrering og  
kan fornys til en periode på helt op til 30 år. Og hvis du får 
brug for hjælp, kan du til enhver tid kontakte os gratis 
over hele Europa på telefon +45 33 78 55 552.

m Få Mere AT VIDe. 

Alle oplysninger om Mercedes-Benz serviceaftalerne finder du på  
www.mercedes-benz.com/servicevertraege – eller du kan lade din 
Mercedes-Benz forhandler udarbejde et individuelt tilbud til dig.
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Hvad ville Mercedes-Benz være uden motorsporten?
Den første bil, som vandt et motorløb, blev drevet af en Daimler-motor. Den første Mercedes var en 
racerbil. Den berømte Sølvpil – en legende. Bag Mercedes-Benz’ sportslige engagement gemmer 
der sig stolte traditioner. Helt frem til i dag er vores mærke og hver en bil med Mercedes-stjerne  
inspireret af motorsporten. Oplev en unik historie på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart. 

m Få Mere AT VIDe 

Oplev, hvad der har bevæget verden i over 130 år, og  
tag på en fascinerende tidsrejse i automobilens historie  
på Mercedes-Benz Museum. Der venter dig mere end  
1.500 udstillingsgenstande fordelt på 16.500 m2 – herunder 
sjældenheder som den ældste bevarede Mercedes fra  
1902 og de legendariske mågevingemodeller. Velkommen  
til en verden af innovationer: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m Få Mere AT VIDe 

Oplev fascinationen ved Formel 1: 
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.plus.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Og motorsporten uden Mercedes-Benz?

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, sæson 2016.

Den 3. juni 1934 så den legendariske Sølvpil for første gang dagens lys i forbindelse med det  
internationale racerløb „Eifelrennen“ på Nürburgring. Denne er mere levende end nogensinde før:  
I 2015 vinder Sølvpil-fabriksteamet MERCEDES AMG PETRONAS for anden gang i træk kørernes  
og konstruktørernes Formel-1 mesterskab. Værdien af denne succes rækker langt ud over motor-
sportsbanen: Hver en kørt kilometer er f.eks. med til at drive udviklingen af letvægtsmaterialer  
og hybridteknologien videre til gavn for serieproduktionen.
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Velkommen hjem.  
Til Marco Polo.
Sove eller hvile. I Marco Polo kan fire personer ligge og 
drømme om nye eventyr: Under vippetaget er der to gode 
sovepladser. Skumgummimadrassen er særdeles behagelig 
takket være de underliggende punktelastiske fjederele-
menter. Du kommer ikke til at længes efter din egen seng 
derhjemme. 2-personers bænksædet køres til liggeposi-
tion elektrisk, mens de pneumatiske sidepuder i ryglæn 
og sædepude, som giver sidestøtte under kørslen, bliver 
tappet for luft. På denne måde skabes der sammen med 
sengeforlængeren en behagelig og jævn liggeflade til to 
personer.

ALT hVAD DIT SoVehjerTe BeGærer 

2-personers bænksæde som komfortseng til to personer med sengeforlænger 
og en liggeflade på ca. 2,03 x 1,13 m. 

Tagseng til to personer med en liggeflade på ca. 2,05 x 1,13 m (ca. 160 kg 
totalvægt) og sikkerhedsnet 

Eksklusiv, ergonomisk skumgummimadras til tagsengen med punktelastiske 
fjederelementer sørger for en god ventilation og behagelig sovekomfort. 

Rullegardiner bagi og et gardin til forruden, som man kan mørklægge  
soverummet med 

Sorttonede ruder bagi beskytter mod nysgerrige blikke og reducerer  
opvarmning af kabinen på grund af solen 

Ekstra varmesystem med varm luft og parkeringsvarmefunktion 
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Bo med loungestemning. Marco Polo er et multitalent, 
når det gælder om at kombinere det praktiske med  
det behagelige. I det komplet integrerede køkken kan der  
tilberedes frisk mad, som kan nydes ved klapbordet. De 
praktiske skabe og hylder rummer alt, hvad man skal bruge 
på farten: Alt fra køkkenudstyr og fritidsgrej til tøj. Og 
med en maksimal ståhøjde på 2.350 mm, når vippetaget 
er åbent, er der nok plads i opholdsområdet til, at man 
kan stå veltilpas og strække ryggen.

DIN koMPAkTe LejLIGheD 

Komfur med 2 gasblus og trinløs indstilling 

Vask med vandhane, der kan klappes væk 

Kompressorkøleboks, 40 l, ned til –16 °C, lydsvag og energibesparende 

Køkkenskab med opbevaringsrum og tre skuffer med apotekerudtræk 

Klapbord, der kan forskydes og forlænges, fastgjort på køkkenelementerne 

Drejelige sæder til fører og forsædepassager 

Som ekstraudstyr fås et campingbord og to campingstole, der kan opbevares 
pladsbesparende under kørslen 

Tøjskab med garderobestang og loftopbevaringsboks med masser af  
opbevaringsplads, integreret sminkespejl.

Friskvandstank på 38 l og spildevandstank på 40 l, påfyldning og tømning 
udefra 

Funktionskonsol med USB-stik og 230-V-stikdåse

USB-tilslutning i tagsengens opbevaringsrum foran 

Eksklusivt og energibesparende kabinelys i LED-teknik og som ekstraudstyr 
ambientebelysning i LED-teknik ved skabenes sokkellister.
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Motorer. Spreder køreglæde.
BlueeFFICIeNCY-PAkke1 

ECO start/stop-funktionen afbryder motoren midlertidigt, når bilen holder 
stille, og mindsker derved brændstofforbruget, især når der køres i byer og 
med hyppige standsninger og igangsætninger.

Fuel Efficiency-generatoren med optimeret virkningsgrad aflaster motoren. 

De tre trækstærke 4-cylindrede dieselmotorer gør kørslen 
til den rene fornøjelse takket være deres dynamik, den 
høje ydelse og det økonomiske brændstofforbrug. Du kan 
spare endnu mere brændstof med BlueEFFICIENCY- 
pakken1, som også udmærker sig ved de endnu lavere 
emissioner. Alle motorvarianter opfylder udstødnings-
normen Euro 6. Topmotorvarianten med en ydelse på 
190 hk (140 kW) og et drejningsmoment på 440 Nm  
giver stor køreglæde ved et lavt forbrug.

1  BlueEFFICIENCY-pakken fås som ekstraudstyr til 100- og 120-kW-motorvarianterne med 6-trins 
manuel gearkasse og som standard til motorvarianterne med 7G-TRONIC PLUS. 

MoTorVArIANTerNe 

100 kW (136 hk), 330 Nm, 6-trins manuel gearkasse, 7G-TRONIC PLUS  
som ekstraudstyr

120 kW (163 hk), 380 Nm, 6-trins manuel gearkasse, 7G-TRONIC PLUS  
som ekstraudstyr

140 kW (190 hk), 440 Nm, overtorque-teknologi giver kortvarigt +10 kW  
(14 hk) og +40 Nm, 7G-TRONIC PLUS 

m Få Mere AT VIDe

Du finder alle tekniske data vedrørende Marco Polo fra side 60 ff.

Marco Polo 250 d

Marco Polo 250 d har et maksimalt  
drejningsmoment på 440 Nm i området  
mellem 1.400 og 2.400 o/min. 

Omdrejningstal o/min

Drejningsmoment i Nm

Ydelse i kW

1.500o/min 3.000 4.500

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm

440 Nm

140 kW
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Gearkasse og undervogn. Sportsprogram. 

1  Indgår i udstyrsomfanget til Marco Polo 250 d.

Marco Polo fremmer lysten til at rejse. Undervognsvarianterne med sportslig eller komfortabel konfiguration eller  
AGILITY CONTROL-undervognen udgør grundstammen i de dynamiske og komfortable køreegenskaber. Som standard 
skiftes der gear manuelt med bilens 6-trins manuelle gearkasse. Det er muligt at bestille automatgearkassen  
7G-TRONIC PLUS1 med en sublim gearskiftekomfort som ekstraudstyr. Desuden kan drivlinens setup indstilles til 
sportslig, komfortabel eller særligt effektivt kørsel ved hjælp af DYNAMIC SELECT-kontakten. Og hvis vejene ud til  
eventyrlige oplevelser er belagt med vanskelige underlag, så er det permanente firehjulstræk 4MATIC det perfekte valg.

UNDerVoGNSVArIANTerNe 

Komfortundervognen (standard) giver komfortable køreegenskaber og et lavt 
støjniveau kombineret med god køredynamik.

Sportsundervognen (ekstraudstyr) imponerer med sin udprægede køredynamik. 

AGILITY CONTROL-undervognen med selektivt dæmpningssystem (ekstraudstyr) 
forener dynamik med en meget høj kørekomfort.
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Integreret sikkerhedskoncept til Marco Polo.

SIkker kørSeL 

Sikkerheds- og hjælpesystemerne hjælper føreren med  
at opnå en høj køresikkerhed og at undgå faretruende  
situationer. Systemernes fleksibilitet og kvalitet sætter stan-
darden inden for rejseautocampere. Sidevinds assistenten 
og træthedsregistreringen ATTENTION ASSIST indgår i stan-
dardudstyret og kan advare føreren, hvis føreren viser  
typiske tegn på træthed. Du kan bestille yderligere ekstra-
udstyr, som gør din Marco Polo endnu mere sikker og 
komfortabel. For eksempel vejbane-assistenten, der kan 
hjælpe dig med at undgå, at bilen forlader den aktuelle 
vognbane. 

I FAreTrUeNDe SITUATIoNer 

Til Marco Polo fås eksemplarisk sikkerhedsudstyr, der kan 
indlede præventive beskyttelsesforanstaltninger i faretru-
ende situationer. Det gælder f.eks. beskyttelsessystemet  
for personerne i bilen PRE-SAFE® (ekstraudstyr), der regi-
strerer kritiske kørselssituationer på et tidligt tidspunkt og 
kan beskytte personerne i bilen præventivt. Disse tiltag 
omfatter reversibel stramning af sikkerhedsselerne foran, 
lukning af eventuelt åbne ruder og tagsystemer samt –  
i forbindelse med elektrisk sædeindstilling – placering af 
passagersædet i en position, der er mere fordelagtig  
i tilfælde af en ulykke.

I TILFæLDe AF eN ULYkke 

Det omfattende udstyr med airbags og andre sikkerheds-
systemer gør, at Marco Polo yder eksemplarisk beskyt-
telse i tilfælde af en ulykke. Standardudstyret omfatter 
airbags og windowbags samt bryst-hofte-sideairbags til 
fører og forsædepassager. ISOFIX-barnesædefastgørelsen 
muliggør komfortabel fastgørelse af passende barnesæder 
på 2-personers bænksædet bagi.

eFTer eN ULYkke 

Det er vigtigt, at der iværksættes passende redningstiltag 
med det samme efter en ulykke. I Marco Polo kan forskellige 
mekanismer, der afhænger af ulykkens type og alvorlighed, 
mindske følgerne efter en ulykke og muliggøre hurtig redning. 
Det gælder f.eks. aktiveringen af havariblinksystemet og 
den kollisionsaktive nødbelysning samt den automatiske 
afbrydelse af motoren og oplåsning af dørene.

Det omfattende sikkerhedsudstyr i Marco Polo fungerer som forbillede for hele autocampersegmentet. Det er orienteret 
omkring det integrerede sikkerhedskoncept fra Mercedes-Benz, som består af 4 faser: Fra sikker kørsel og præventiv beskyt-
telse i risikosituationer til behovsorienteret beskyttelse i forb. m. en ulykke og begrænsning af skaderne efter en ulykke.

m VI er Der For AT hjæLPe DIG

Hvis du på et tidspunkt skulle få brug for hjælp, kan du kontakte  
Mercedes-Benz Service24h gratis på +45 33 78 55 55 og alternativt på 
+49 69 95 30 72 77. Den integrerede telematiktjeneste Mercedes-Benz 
Contact kan – via mobiltelefonforbindelse – endda automatisk oprette 
forbindelse til vores serviceafdeling samt overføre relevante bil- og  
positionsdata.

Marco Polo | Integreret sikkerhedskoncept
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I Marco Polo kan du få hjælp fra intelligente førerassistentsystemer, som især er nyttige på lange ture. Den radarbaserede 
afstandspilot DISTRONIC PLUS (ekstraudstyr) holder afstanden til forankørende køretøjer og aflaster dig ved kørsel  
på motorvej eller ved stop-and-go-kørsel. Køreassistentpakken (ekstraudstyr) kombinerer kollisionsvarslings-assistent1, 
blindvinkel- og vejbane-assistent med PRE-SAFE®-systemet. Hjælpesystemerne hjælper dig med at overholde en mini-
mumafstand, registrere køretøjer i den blinde vinkel og at holde bilen i den aktuelle vognbane. I vanskelige situationer 
kan de være med til at afværge en ulykke eller mindske ulykkens omfang.

Sikkerhed. Hjælpsom.

Marco Polo | Sikkerhed

1  Kollisionsvarslings-assistent kan også bestilles separat som ekstraudstyr.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive er samlebetegnelsen for innovative køreassistent- og sikkerhedssystemer, som hjælper 
og aflaster føreren. Med disse indbyrdes afstemte, intelligente systemer sætter Mercedes-Benz en milepæl inden for 
kørekomfort og sikkerhed. Til højdepunkterne i Marco Polo hører ekstraudstyret Parkeringspakke med 360°-kamera samt 
ILS Intelligent Light System. 360°-kameraet gør området umiddelbart bag bilen synligt – også i fugleperspektiv og  
under rudelinjen. Systemet hjælper med at registrere forhindringer i forbindelse med parkering og manøvrering. Og ILS 
Intelligent Light System tilpasser belysningen til lys-, vej- og vejrforholdene.

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Visionært.
INTeLLIGeNT kørSeL 

Parkeringspakken (ekstraudstyr) bruger den aktive parkeringsassistent og 
bakkameraet til at hjælpe føreren med at finde en parkeringsplads, med at køre 
ind og ud fra en parkeringsplads og med at manøvrere.

Bakkameraet (ekstraudstyr) genererer et realistisk skærmbillede af  
omgivelserne umiddelbart bag bilen og hjælper med at undgå skader ved  
parkering og manøvrering.

Færdselstavleassistenten1 aflaster føreren ved at gøre opmærksom på  
fartgrænser, der registreres på vejskiltene, samt på indkørsels- og overhalings-
forbud.m Få Mere AT VIDe

www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

1  Færdselstavleassistenten indgår i multimediesystemet COMAND Online, som er ekstraudstyr.
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I Marco Polo er der sørget for underholdning og kommunikation – både når du er ude at køre, og når du er nået frem. 
Multimediesystemet COMAND Online (ekstraudstyr) med internetbrowser og eksklusiv 3D-kortvisning navigerer med 
præcision frem til dine drømmedestinationer ved hjælp af trafikoplysninger i realtid – så du i videst muligt omfang  
slipper for at holde i kø. Tidsbesparende og nyskabende er også betjeningen via den ergonomiske COMAND-controller 
med touchpad eller via stemmekommandoer med LINGUATRONIC eller med appen Mercedes-Benz Touch. Den kan 
bruges i en smartphone eller tablet til bekvem betjening af radioen, medierne, bilens indstillinger, navigationssystemet 
og internetbrowseren fra bagsædet.

Multimedier. Perfekt tilsluttet.
koMMUNIkATIoNSTALeNT 

Audio 20 USB (standardudstyr) rummer innovative muligheder for information, 
underholdning og kommunikation i bilen som f.eks. håndfrit Bluetooth®-
betjeningssystem og USB-stik.

Audio 20 CD med touchpad (ekstraudstyr) øger betjeningskomforten med en 
innovativ touchpad og har desuden et cd-drev.

Ekstraudstyret Garmin® MAP PILOT gør Audio 20 CD med touchpad til et  
førsteklasses navigationssystem med 3D-kortvisning.

Marco Polo | Multimediesystemer
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Alene standardudstyret gør Marco Polo til en førsteklasses 
autocamper. Med velgennemtænkt og omfattende camping-
udstyr, et moderne og attraktivt design og en eksklusivt 
og ergonomisk indrettet kabine. Og naturligvis forbilledligt 
sikkerhedsudstyr, som man forbinder med Mercedes-Benz. 
De kompakte mål og det praktiske vippetag gør den også til 
en fleksibel ledsager i hverdagstrafikken.

Marco Polo | Standardudstyr

Udstyr vist på billederne kan være ekstraudstyr i nogle lande.

DeT UDVeNDIGe STANDArDUDSTYr INkLUDerer  
BLANDT ANDeT FøLGeNDe:

40,6 cm (16") stålfælge med hjulkapsel og dækdimension 205/65 R16 

Halogenforlygter med refleksionsteknik 

Mekanisk vippetag med tagseng til to personer 

Sorttonede ruder bagi beskytter kabinen mod nysgerrige blikke og opvarmning 
på grund af solen 

Stødfangere og monteringsdele lakeret i bilens farve 

Kørelysassistenten tænder eller slukker automatisk for kørelyset afhængigt af 
lysforholdene 

Udvendig tilslutning til 230-V-stikdåse samt påfyldningsstudser med lukning til 
ferskvand 

Skyderude foran til venstre 

Elektrisk ventilationsrude bagest til højre i kabinen 

Stilfuld. Fuldkommen.  
Standardudstyret i Marco Polo.
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DeT INDVeNDIGe STANDArDUDSTYr INkLUDerer  
BLANDT ANDeT FøLGeNDe:

Skabsmodul med køkkenelement og interiørdetaljer i sort pianolakdesign med 
glans: To skuffer øverst med selvindtræk, en stor skuffe nederst til højre  
med selvindtræk, underskab til venstre med hylde og skydedør, bord integreret 
i skabet, 38-l-friskvandstank, 40-l-spildevandstank 

Kompressorkøleboks på 40 liter, klassifikation*** (ned til –16 °C) 

Stof Santiago silkebeige eller sort (valgmulighed uden merpris) 

Fører- og passagersæde med imponerende høj ergonomi på grund af dets 
fleksible, praktiske drejefunktion 

2-personers bænksæde som komfortkøje med sengeforlænger (liggeflade  
ca. 2,03 x 1,13 m), pneumatisk sædepolstring og en skuffe

Sædeskinnesystem med snaplås 

Rullegardiner bagi og et gardin i forruden til mørklægning og indsynsbeskyttelse 

Skibsgulv i træ giver en eksklusiv og behagelig atmosfære i kabinen 

Multifunktionsrat i 3-egers-design med kørecomputer, meget behageligt at røre 
ved og med høj ergonomi 

Cockpit og afdækninger med interiørliste i sort pianolakdesign med glans 

Hofte-bryst-sideairbags til fører og forsædepassager 

Windowbags til fører og forsædepassager 

TEMPMATIC klimaanlæg med semiautomatisk regulering, regulerer automatisk 
den ønskede temperatur i fører- og passagersiden 

m Få Mere AT VIDe

En dejlig bil, men dette er blot en smagsprøve.  
Det komplette standardudstyr fremgår af prislisten, 
som du også kan se online.



38 Marco Polo | AMG Line

Kombinationen af typiske AMG elementer og eksklusive 
detaljer øger sportsligheden og individualiteten. AMG let-
metalfælge, AMG konturkant og front- samt hækskørter i 
sportsligt design opgraderer eksteriøret. Sportsundervognen 
og det kraftige bremsesystem med „Mercedes-Benz“-tekst 
skaber forudsætning for mere dynamiske køreegenskaber 
og gør bilens udtryk mere dynamisk. Sportspedaler og 
AMG interiørlister i kulfiberdesign giver interiøret en mere 
eksklusiv fremtoning.

Sportsprogram.
AMG LINe BeSTår AF FøLGeNDe UDVeNDIGe eLeMeNTer:

Sportsligt design af front- og hækskørter 

AMG konturkant forbedrer aerodynamikken 

48,3 cm (19") AMG letmetalfælge, højglanspoleret 

Sportsundervogn, alternativt AGILITY CONTROL-undervogn 

43,2 cm (17") bremsesystem, bremsekaliber foran med „Mercedes-Benz“-tekst 

AMG LINe BeSTår AF FøLGeNDe INDVeNDIGe eLeMeNTer:

AMG lister i kulfiberdesign 

Ventilationsdyser med forkromede tværstivere og ringe 

Loftsbeklædning i silkebeige 

Sportspedaler i børstet rustfrit stål med sorte gummiknopper 

AMG Line kan bestilles som ekstraudstyr til Marco Polo.
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40 Marco Polo | Ekstraudstyr

Værdifuld merværdi.  
Ekstraudstyret til Marco Polo.
Du kan vælge mellem en masse ekstraudstyr til Marco Polo, 
som giver en endnu mere individuel køre-, opholds- og  
sovekomfort, og som forstærker det individuelle designud-
tryk. Bagklappen, som kan åbnes separat, orienteringsly-
set og ILS Intelligent Light System er noget, som kun Marco 
Polo kan tilbyde blandt de kompakte autocampere.

ekSeMPLer På ekSTrAUDSTYr, Der GIVer kVALITeTSForNeMMeLSe 
Før, UNDer oG eFTer køreTUreN:

1  EASY-PACK-bagklappen åbner og lukker du komfortabelt med et tryk  
på en knap.

2  Den udtrækkelige markise1 over skydedøren gør opholdsarealet større  
og giver skygge. 

3  EASY-UP-vippetaget kan åbnes og lukkes elektrisk.

4  ILS Intelligent Light System tilpasser belysningen til lys-, vej- og  
vejrforholdene.

1  Markisekassetten kan vælges i farverne sort eller antracit.
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5  Med enkeltsæde til højre i første bagsæderække kan der blive plads til  
en 5. passager i Marco Polo.

6  DYNAMIC SELECT-kontakten kan bestilles som ekstraudstyr og giver  
mulighed for at vælge mellem et komfortabelt, et sportsligt eller et effektivt 
drivlinesetup. Standardudstyr i forbindelse med 7G-TRONIC PLUS.

7  Ambientebelysningen i skabsmodulet sørger for behagelig lysstemning 
bagi og øger kvalitetsfornemmelsen.

8  Ambientebelysningen bruger indirekte belysning til at skabe et mere  
behageligt miljø i kabinen.

9  Campingbord og -stole til udendørs brug, der kan opbevares pladsbe-
sparende under sengeforlængeren under kørslen.

10  Parkeringspakken med aktiv parkeringsassistent gør det nemmere både at 
finde en parkeringsplads og at køre ind og ud fra langs- og tværgående 
parkeringspladser. Bakkameraet gør området direkte bag bilen synligt for 
føreren, når bakgearet er valgt.

  AMG Line indeholder typiske AMG elementer og eksklusive ind- samt  
udvendige detaljer for et mere sportsligt og individuelt udtryk | uden billede.

Marco Polo | Ekstraudstyr
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Sove eller slappe af. På rejsen, i fritiden eller i hverdagen,  
til korte eller lange pauser – Marco Polo ACTIVITY har op 
til fem sovepladser. Under vippetaget er der et rummeligt, 
behageligt sovested til to personer. De punktelastiske  
fjederelementer under skumgummimadrassen sørger for en 
god ergonomi. Forneden kan det klapbare 3-personers 
bænksæde med sengeforlænger omdannes til en stor, plan 
liggeflade til op til tre personer. Ruder med sort glas bagi, 
der fås som ekstraudstyr, beskytter mod nysgerrige blikke 
og sollys.

Kørsel er lig med fritid.  
Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Kabinekoncept soveafdeling

oPhøjeT ro 

3-personers bænksæde som komfortseng til 3 personer med sengeforlænger 
og en liggeflade på ca. 1,93 x 1,35 m. 

Tagseng til to personer med en liggeflade på ca. 2,05 x 1,13 m (ca. 160 kg 
totalvægt) og sikkerhedsnet 

Eksklusiv, ergonomisk skumgummimadras til tagsengen med punktelastiske 
fjederelementer og virkelig god ventilation sørger for behagelig sovekomfort 

Elektriske ventilationsruder bagi giver mulighed for ekstra udluftning 

Mørklægningsgardiner bagi og foran bruges til at mørklægge kabinen og  
beskytte mod nysgerrige blikke 

Varmeisolerende ruder hele vejen rundt, sorttonede ruder bagi som ekstraudstyr

Ekstra varmesystem med varm luft og parkeringsvarmefunktion (ekstraudstyr) 
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Fuld komfort i multifunktionsrummet. Storslåede rejser 
eller mindre ture – i Marco Polo ACTIVITY er der masser 
af variabel og praktisk plads til begge dele. Når forsæderne 
drejes bagud, opstår der en hyggelig siddegruppe omkring 
udklapsbordet bagi, så du og dine passagerer kan spise, 
spille eller planlægge nye eventyr. Intelligente detaljer – 
som f.eks. kopholderne, som kan sættes på, og elventilati-
onsruderne bagi – gør bilen til et behageligt opholdssted. 
Og i det rummelige bagagerum er der plads til en masse 
bagage, sportsudstyr og fritidsgrej.

BehAGeLIG rejSe 

Sæderne i fører- og passagersiden kan drejes bagud, når der holdes pause. 
Derved skabes der sammen med bagsædet et hyggeligt siddearrangement.

Klapbordet kan forskydes fleksibelt på skinnesystemet og har to klapbare 
bordplader. Når bordet ikke bruges, kan det nemt klappes ind i bordstolpen.

3-personers bænksæde som komfortseng med sengeforlænger, kan laves om 
til en liggeflade i en håndevending, med mulighed for gennemgående åbning  
til bagage, kan forskydes fleksibelt på skinnesystemet. 

To skuffer under 3-personers bænksædet som komfortseng, hvor der f.eks. kan 
opbevares dyner eller tæpper.

Marco Polo ACTIVITY | Kabinekoncept opholdsområde
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Motorer. Energikilde.
Man kan vælge mellem fem forskellige 4-cylindrede  
dieselmotorer til Marco Polo ACTIVITY: De spænder  
lige fra den økonomiske motor med 65 kW (88 hk) til  
topvarianten med 140 kW (190 hk). Brændstofforbruget  
ligger takket være talrige BlueEFFICIENCY-tiltag på  
forbilledligt 4-cylinders niveau. Alle motorvarianter  
opfylder udstødningsnormen Euro 6.

MoTorVArIANTerNe 

65 kW (88 hk), 230 Nm, 1.598 cm3.

84 kW (114 hk), 270 Nm, 1.598 cm3.

100 kW (136 hk), 330 Nm, 2.143 cm3.

120 kW (163 hk), 380 Nm, 2.143 cm3.

140 kW (190 hk), 440 Nm, 2.143 cm3.

BlueeFFICIeNCY-PAkke1 

ECO start/stop-funktionen afbryder motoren midlertidigt, når bilen holder 
stille, og mindsker derved brændstofforbruget, især når der køres i byer og 
med hyppige standsninger og igangsætninger.

Fuel Efficiency-generatoren med optimeret virkningsgrad aflaster motoren.

Marco Polo ACTIVITY | Motorer

1  BlueEFFICIENCY-pakken fås som ekstraudstyr til 100- og 120-kW-motorvarianterne med 6-trins manuel gearkasse og som standard til motorvarianterne med 7G-TRONIC PLUS. 

m Få Mere AT VIDe

Du finder alle tekniske data vedrørende Marco Polo ACTIVITY  
fra side 62 ff.

Marco Polo ACTIVITY 250 d

Marco Polo ACTIVITY 250 d har et maksimalt 
drejningsmoment på 440 Nm i området  
mellem 1.400 og 2.400 o/min. 

Omdrejningstal o/min

Drejningsmoment i Nm

Ydelse i kW
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Drivlinen i Marco Polo ACTIVITY kan nemt tilpasses til alle individuelle behov. Du kan vælge mellem  
forhjuls-, baghjuls- og firehjulstræk, to gearkasser og to undervognsvarianter. For en sedanlignende  
kørekomfort er den harmoniske komfortundervogn, baghjulstrækket og automatgearkassen 7G-TRONIC 
PLUS med sine bløde gearskift det rigtige valg. 65- og 84-kW-motoren med 6-trins manuel gearkasse, 
forhjulstræk og basisundervognen Plus er et godt bud på en økonomisk fordelagtig drivline. Og ved hyppig 
kørsel på veje med vanskeligt underlag anbefaler vi det permanente firehjulstræk 4MATIC for bedre 
traktion og kørestabilitet.

Drivsystem. Animationsproffer.
DrIVVArIANTerNe 

Forhjulstræk og manuel 6-trins gearkasse til motorvarianterne med 65 kW 
(88 hk) og 84 kW (114 hk).

Baghjulstræk og manuel 6-trins gearkasse, 7G-TRONIC PLUS som ekstraudstyr, 
til motorvarianterne med 100 kW (136 hk) og 120 kW (163 hk), 4MATIC  
firehjulstræk som ekstraudstyr.

Baghjulstræk og 7G-TRONIC PLUS til motorvarianten med 140 kW (190 hk), 
4MATIC firehjulstræk som ekstraudstyr.

Marco Polo ACTIVITY | Gearkasse og undervogn

Du finder detaljeret information om brændstofforbruget under „Tekniske data“. 

Drivvarianterne til Marco Polo ACTIVITY

4 x 2 4 x 2 4 x 4
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Til Marco Polo ACTIVITY leveres forbilledlige sikkerheds- og hjælpesystemer som f.eks. afstandsadvarsels-
systemet kollisionsvarslings-assistent1. Det hjælper føreren med at holde en minimumafstand til det 
forankørende køretøj, advarer optisk, hvis afstanden ikke holdes, og desuden også akustisk ved risiko for 
en kollision. Særligt på lange strækninger kan det være en værdifuld hjælp. Sidevindsassistenten, der er 
standardudstyr, hjælper dig med at holde bilen i sporet, når du kører forbi lastbiler og busser, eller når der 
kommer kraftige vindstød fra siden. Desuden er omfattende airbagbeskyttelse en del af standardudstyret. 
Beskyttelsen omfatter airbags til fører og forsædepassager samt bryst-hofte-sideairbags og windowbags 
foran. 

Sikkerhed. Rejseguide.
MASSer AF SIkkerheD:

Træthedsovervågnings-assistenten ATTENTION ASSIST kan ved hjælp af en lang 
række parametre registrere typiske træthedstegn og herefter advare føreren.

Seleadvarselssystem til fører og forsædepassager.

PRE-SAFE®-systemet beskytter personerne i bilen præventivt ved risiko for  
en ulykke i kritiske kørselssituationer.1

Vejbane-assistenten1, 2 kan forebygge ulykker, der opstår ved, at bilen utilsigtet 
bevæger sig ud af den aktuelle vognbane.

Blindvinkel-assistenten1, 2 kan forbygge ulykker, der opstår på grund af  
vognbaneskift.

Windowbags kan beskytte føreren og forsædepassageren mod hovedlæsioner 
ved en sidekollision.

Marco Polo ACTIVITY | Sikkerhed

1  Indgår i ekstraudstyret Køreassistentpakke Plus. Kan også bestilles som separat ekstraudstyr. 2 Indgår i ekstraudstyret Førerassistentpakke.
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Billedet viser forskellige airbags, når disse er foldet helt ud.
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Hjælpesystemerne til Marco Polo ACTIVITY sørger for, at 
både kørsel og ankomst foregår på en afslappet måde. ILS 
Intelligent Light System (ekstraudstyr) tilpasser automatisk 
belysningen af vejbanen til kørselssituationen, så du også 
er fuldt orienteret på ukendte veje. Når du er nået frem,  
gør Parkeringspakken med aktiv parkeringsassistent det  
nemmere både at finde en parkeringsplads og at køre ind og 
ud fra langs- og tværgående parkeringspladser. I pakken 
indgår et bakkamera, som viser dig området umiddelbart 
bag bilen i audiosystemets display. Manøvrering af bilen 
bliver så meget mere afslappende.

Mercedes-Benz  
Intelligent Drive. Visionært.

ALTID hjæLPSoM 

Den adaptive fjernlysassistent1 regulerer forlygternes lyslængde afhængigt af 
trafiksituationen og aflaster føreren i mørke.

Igangsætningshjælpen på stigninger sørger for mere komfort og sikkerhed, 
når bilen skal sættes i gang på stigninger.

Kørelysassistenten tænder eller slukker automatisk for kørelyset afhængigt af 
lysforholdene.

Parkeringspakken bruger den aktive parkeringsassistent og bakkameraet til  
at hjælpe føreren med at finde en parkeringsplads, med at køre ind og ud fra 
en parkeringsplads og med at manøvrere.

1  Indgår i ILS Intelligent Light System.

Marco Polo ACTIVITY | Hjælpesystemer
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De moderne audiosystemer (ekstraudstyr) sørger for, at 
du aldrig mister forbindelsen i din Marco Polo ACTIVITY. 
Med Bluetooth®-grænsefladen kan du tale i telefon via det 
håndfri betjeningssystem, læse sms’er eller afspille  
musik, mens du sidder i bilen. Med det kompakte navi-
gations modul Becker® MAP PILOT (ekstraudstyr) kan 
Audio 15 udvides til et førsteklasses navigationssystem med 
intuitiv betjening og 2D- samt 3D-kortvisning. Mobile 
enheder som eksempelvis mp3-afspillere eller iPods® kan 
også forbindes med audiosystemet ved hjælp af USB-  
eller aux-in-stikket.

Multimedier.  
Direkte forbindelse.

koMMUNIkATIoNSPArTNer 

Audio 10 (ekstraudstyr) har mange nyttige informations- og kommunikations-
funktioner: Håndfri betjening og audiostreaming via Bluetooth®, USB- og  
aux-in-stik samt en stikplads til SD-hukommelseskort.

Audio 15 (ekstraudstyr) er storebroderen til Audio 10 og har et display  
med TFT-teknologi i høj opløsning, en skærmdiagnonal på 14,7 cm og en 
iPod®-grænseflade.

Med Becker® MAP PILOT (ekstraudstyr) kan du udvide Audio 15 til et  
førsteklasses navigationssystem med intuitiv betjening.

Marco Polo ACTIVITY | Multimediesystemer
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Fri. Parat. Start. Udstyret  
i Marco Polo ACTIVITY.
Marco Polo ACTIVITY indeholder rigtig meget standardud-
styr, som du har brug for til spontane overnatninger  
og et behageligt ophold. Men ud over det, kan du bestille 
masser af ekstraudstyr som f.eks. en markise med  
udtræksfunktion, der fås med sølv- eller antracitfarvet 
kassette, eller et ekstra varmesystem med varm luft  
og tilhørende radiofjernbetjening, der gør det legende let 
at føre individuelle ferie- og fritidsplaner ud i livet.

Marco Polo ACTIVITY | Standardudstyr

Udstyr vist på billederne kan være ekstraudstyr i nogle lande.

DeT UDVeNDIGe STANDArDUDSTYr INkLUDerer  
BLANDT ANDeT FøLGeNDe:

40,6 cm (16") stålfælge med hjulkapsel og dækdimension 195/65 R16 

Halogenforlygter med refleksionsteknik 

Mekanisk vippetag med tagseng til to personer 

Varmeisolerende glas hele vejen rundt reducerer kabinens opvarmning på 
grund af solen 

DeT INDVeNDIGe STANDArDUDSTYr INkLUDerer  
BLANDT ANDeT FøLGeNDe:

Bordpakke, bl.a. med 12-V-stikdåse bagi og kopholder.

Drejesæde til fører og forsædepassager 

Plastgulv med sædeskinnesystem og snaplåse 

Mørklægningsgardiner bagi og i cockpittet 

3-personers bænksæde som komfortseng med sengeforlænger og to skuffer 

Krystalgråt eller sort Santiago-stof (valgmulighed uden merpris)

Forberedelse til radio med tovejshøjttalere 

Airbags, bryst-hofte-sideairbags og windowbags til fører og forsædepassager 
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21

3 4
5

Marco Polo ACTIVITY | Ekstraudstyr

1 Markisekassetten kan vælges i farverne sort eller antracit.

ekSTrAUDSTYreT, Der GIVer eNDNU BeDre koMForT  
oG SIkkerheD, BeSTår BL.A. AF: 

1  LED Intelligent Light System tilpasser belysningen til lys-, vej- og  
vejrforholdene.

2  Parkeringspakken med aktiv parkeringsassistent og bakkamera gør det 
nemmere både at finde en parkeringsplads og at køre ind og ud fra  
langs- og tværgående parkeringspladser. Bakkameraet gør området direkte 
bag bilen synligt for føreren, når bakgearet er valgt.

3  Spejlpakken består af spejle med automatisk nedblænding og sidespejle 
med elektrisk indklapning.

4  Kølergrillen med ekstra kromdetaljer får bilens design til at virke endnu 
mere markant og eksklusiv.

5  Den udtrækkelige markise1 over skydedøren gør opholdsarealet større og 
giver skygge.

  Tyverialarmen aktiverer en optisk og akustisk alarm, hvis uvedkommende 
åbner eller går ind i bilen | uden billede.

  Det ekstra varmesystem med varm luft, som er udstyret med tænd/sluk-ur 
og temperaturregulering, muliggør opvarmning af kabinen, selv når  
motoren er slukket | uden billede

  Becker® MAP PILOT opgraderer audiosystemet Audio 15 til et eksklusivt 
navigationssystem med intuitiv betjening | uden billede.

  12-V-stikdåsen i bagagerummet giver mulighed for at tilslutte elektrisk 
tilbehør som f.eks. en køleboks eller en støvsuger | uden billede.

  Læderrattet og lædergearvælgeren giver kabinen et eksklusivt udtryk og 
cockpittet et visuelt løft | uden billede.

  Den dobbelte kopholder giver føreren og forsædepassageren mulighed 
for at stille deres drikkevarer inden for rækkevidde | uden billede.
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Ferie. Rejse. Rejsesjov. Yderligere standard- og ekstraudstyr.
INTerIør

Oplyst „Mercedes-Benz“ mærke i indstigningsområdet ● –

Multifunktionsrat med kørecomputer ● ○

Aflåseligt handskerum ● ●

Kombiinstrument med farvedisplay ● –

Sædeskinnesystem med snaplås ● ●

Gulvtæppe foran i kabinen ● ○

Rat og gearvælger i læder ○ ○

Udstigningslamper ● ●

ekSTerIør

Sidespejle med varme og elektrisk indstilling ● ●

Sort glas bagi ● ○

Strømtilslutning udvendigt ● –

Markise på siden med sølv- eller antracitfarvet kassette ○ ○

koMForT

Audio 10 eller Audio 15 – ○

Becker® MAP PILOT – ○

Audio 20 USB ● –

Garmin® MAP PILOT ○ –

COMAND Online ○ –

Ekstra varmeveksler bagi ○ ○

Sædevarme til fører og forsædepassager ○ ○

Aircondition THERMOTRONIC ○ ○

Ekstra varmesystem med varm luft ● ○

Komfortloftkonsol ● ●

Drejesæde til fører og forsædepassager ● ●

Klimaanlæg TEMPMATIC med semiautomatisk  
regulering

● ○

Bord, kan klappes sammen og justeres ● ●

Marco
Polo

Marco
Polo

Marco
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco Polo 
ACTIVITY



53

TekNIk

Rat med indstilling i hældning og højde ● ●

Tovejshøjttalere foran og bagi ● ○

12-V-stikdåse i bagagerummet ● ○

12-V-stikdåser til højre og venstre på sæderækker bagi1 ● ●

DYNAMIC SELECT-kontakt2 ○ –

Kørelysassistent ● ○

Fartpilot ○ ●

Elektrisk betjening til skydedør til højre ○ ○

Skyderude foran til venstre i sidevæggen ● –

Kabine- og konturbelysning – ●

Elektrisk ventilationsrude i kabinen3 ● ●

SIkkerheD/UNDerVoGN

Bremsekaliber med „Mercedes-Benz“-tekst4 ○ –

Kollisionsvarslings-assistent ○ ○

Blindvinkel-assistent ○ ○

Regnsensor ● ○

Parkeringsassistent ○ ○

PRE-SAFE®-system ○ ○

Parkeringspakke med 360°-kamera ○ –

Vejbane-assistent ○ ○

Træthedsovervågnings-assistent ATTENTION ASSIST ● ●

Airbags, bryst-hofte-sideairbags og windowbags
til fører og forsædepassager

● ●

Aktiv låsemekanisme til skydedør ● ●

Parkeringspakke med bakkamera ○ ○

Marco
Polo

Marco
Polo

Marco
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco Polo 
ACTIVITY

   ● Standardudstyr   ○ Ekstraudstyr   – Kan ikke leveres

1  I Marco Polo kun en stikdåse i højre side. 2 Standardudstyr i forbindelse med automatgearkasse. 
3 I Marco Polo kun bagi til højre. 4 Kun i forbindelse med Sportspakke Eksteriør eller AMG Line.
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52 73

1 64

originaltilbehør

Med tilbehørssortimentet fra Mercedes-Benz kan du  
tilpasse udstyret i din Marco Polo autocamper endnu  
mere til dine egne individuelle ønsker. Mercedes-Benz  
originaltilbehør er tilpasset optimalt i forhold til bilen  
og opfylder høje kvalitets- og sikkerhedsmæssige krav.

Originaltilbehør.
4  helårsmåtte CLASSIC. I robust, afvaskeligt plastmateriale og meget  

slidstærke. I moderne design med fordybninger og forhøjet kant.  
Med markant Mercedes-Benz stjerne. 

5  køleboks. Kan ikke kun køle, men også varme: Køler ned til 20 °C ved en 
omgivelsestemperatur på max. –2 °C. Med omkobling til varmefunktion. 
Rummer 24 liter.

6  RK3 48,3 cm (19") letmetalfælge i 16-egers design, sort og højglanspoleret, 
med dækdimension 245/45 R191.

7  RK2 45,7 cm (18") letmetalfælge i dobbelt 10-egers design, lakeret i sort og 
højglanspoleret, med dækdimension 245/45 R181.

1  Velourmåtte CLASSIC. Elegant, tuftet velourmåtte i bedste kvalitet med 
påsyet „Mercedes-Benz“ mærke. 

2  Cykelholder til anhængertræk, sammenklappelig. Komfortabel,  
aflåselig cykelholder til sikker transport af 2 eller 3 cykler. Hver cykelskinne 
må maksimalt belastes med 30 kg.

3  Barnesæde „kIDFIX“. Siddepude til optimal beskyttelse ved sidekollision, 
med højdeindstilleligt ryglæn. Ud over 3-punkts-selen fastgøres „KIDFIX“ 
med ISOFIX-beslag. Til børn fra ca. 3,5 til 12 år (15 til 36 kg).

1  Kan efter ønske leveres fra fabrikken. 
På billederne kan der være vist originaltilbehør, som ikke fås i alle lande.
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RL3RK5 RL8

RA9RL5RK4 RK8

Marco Polo og Marco Polo ACTIVITY kører altid på  
attraktive hjul. Især de store letmetalfælge giver et  
individuelt udtryk, som er med til at understrege de  
sportslige egenskaber. Stålfælgenes design er blevet  
opgraderet med hjulkapsler som standard.

Fælge.
RK4  48,3 cm (19") AMG letmetalfælge i dobbelt 7-egers design,  

med dækdimension 245/45 R19 (ikke til Marco Polo ACTIVITY) 

RK5  48,3 cm (19") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i tremolitgrå, med dækdimension 245/45 R19

RK8  43,2 cm (17") letmetalfælge i 20-egers design, lakeret i vanadiumsølv, 
med dækdimension 225/55 R17

RL8  43,2 cm (17") letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i vanadiumsølv, 
med dækdimension 225/55 R17

RL5  40,6 cm (16") letmetalfælge i 10-egers design, lakeret i vanadiumsølv, 
med dækdimension 195/65 R16 

RL3  48,3 cm (19") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort  
og højglanspoleret, med dækdimension 245/45 R19 (ikke til Marco Polo 
ACTIVITY)

RA9  45,7 cm (18") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i tremolitgrå og højglanspoleret, med dækdimension 245/45 R18  
(ikke til Marco Polo ACTIVITY)

RL9   45,7 cm (18") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i tremolitgrå, med dækdimension 245/45 R18

Fælge

m øVrIGe FæLGe

og information om originalt Mercedes-Benz tilbehør kan du finde  
på http://configurator.mercedes-benz-accessories.com eller  
få ved direkte henvendelse til din Mercedes-Benz forhandler.
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VY6

VY5VY0

VY4

VX9 VX7

FH0

VU0

FB1

Indtræk og interiørlister.

Udstyr

VY0 Sort Marco Polo Santiago-stof1

VY4 Sort Santiago-stof 

VY5 Krystalgråt Santiago-stof1

VY6 Silkebeige Santiago-stof

VX7 Sort Lugano-læder2

VX9 Silkebeige Lugano-læder2

VU0 Sort Marco Polo Lugano-læder2

Interiørlister

FH0 Pianolakdesign, sort højglans

FB1 AMG designlister i kulfiberdesign

Marco Polo Marco Polo ACTIVITY

1  Fås som ekstraudstyr. 
2 Ekstraudstyr.

Indtræk og interiørlister

AMG Line
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5610

6580

9197

7368

8526

3589 7701

9744

5890

9963

9147

9134

Lakeringer til Marco Polo  
og Marco Polo ACTIVITY. 

1  Farven granitgrøn vil kunne vælges fra 4. kvartal 2016, og frem til dette kan farven 
6830 aquagrøn vælges uden meromkostninger. 2 Ekstraudstyr.

Standardlak Metallak2

Standardlak

3589 Jupiterrød

5610 Navyblå

6580 Granitgrøn1

7701 Kiselgrå

9147 Arktisk hvid

Metallak2

5890 Cavansitblå

7368 Flintgrå

8526 Dolomitbrun

9134 Bjergkrystalhvid

9197 Obsidiansort

9744 Brillantsølv

9963 Indiumgrå

Lakeringer
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Dimensioner for Marco Polo.

Alle angivelser er i mm. De anførte mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last. 
1  Indvendig højde. 2 Bagagerumsbredde. 3 Målt på bilens bund og bagagerumsdybde. 4 Maksimal kabinebredde.

Front Bagende Fra siden med åbnet vippetag
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Bænk i liggeposition
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Dimensioner for Marco Polo ACTIVITY.

Front. Bagende Fra siden med åbnet vippetag

H op til ca. 521

1.
55

24

(2.060 med spejlene klappet ind)

2.050
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5
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0

Bænk i siddeposition Bænk i liggeposition

H

1.
98

0

1.
22

0

901

7493

1.930 1.
35

0

1.928

2.244

3.200
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Tagseng i vippetag
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Tekniske data for Marco Polo.

1  Oplysninger iht. direktiv 80/1269/EØF i den aktuelt gældende udgave. 2 Andre dækstørrelser kan vælges som ekstraudstyr. 3 De angivne værdier er beregnet iht. de lovpligtige retningslinjer om måling (§ 2, nr. 5, 6, 6a i den tyske bekendtgørelse om information om energiforbrug for personbiler  
(Pkw-EnVKV) eller iht. forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave). Bemærk: Oplysningerne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men tjener udelukkende til sammenligning mellem de forskellige biltyper. CO2-emission, der opstår i forbindelse med produktionen 
og distributionen af brændstoffet eller andre energikilder, medregnes ved beregning af CO2-emissionen iht. direktiv 1999/94/EF. 4 Tankindholdet for alle motorer er som standard ca. 57 liter, eller som ekstraudstyr ca. 70 l. Tankindhold AdBlue®: 11,5 liter, eller som ekstraudstyr ca. 25 liter. 

 DIeSeLMoTorer

Marco Polo 200 d Marco Polo 200 d 4MATIC

Antal cylindre/placering 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 2.143 2.143

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 100 (136)/3.800 100 (136)/3.800

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min 330/1.200–2.400 330/1.200–2.400

Standardgearkasse [mulighed] 6-trins manuel gearkasse  
[7G-Tronic PLUS]

7G-TRONIC PLUS

Acceleration fra 0–100 km / t. i s  [automatgearkasse] 15,7 [14,6] – [16,3]

Tophastighed ca. i  km /t. [automatgearkasse] 182 [181] – [177]

Standarddæk2 205/65 R16 225/55 R17 RF

Brændstofforbrug3, 4 i km/l
Bykørsel [automatgearkasse]
Landevejskørsel [automatgearkasse] 
Blandet kørsel [automatgearkasse]

uden BlueEFF.
11,5 [–]
17,9 [–]
14,7 [–]

med BlueEFF.
11,9 [14,1]
18,2 [16,9]
15,2 [15,9]

med BlueEFFICIENCY-pakke
– [13]
– [16,1]
– [14,9]

CO2 - emission3 i g/km ved blandet kørsel [automatgearkasse] 179 [–] 174 [166] – [177]

Energiklasse [automatgearkasse] D [–] D [D] – [D]

Emissionsklasse Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I

Bagagerumsvolumen i l 670 670

Vendediameter i m 11,8 12,9

Egenvægt5, 6 i kg [automatgearkasse] 2.410 [2.435] – [2.490]

Last i kg6 [automatgearkasse] 690 [665] – [610]

Tilladt totalvægt i kg 3.100 3.100

Anhængerlast i kg med bremse/uden bremse 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

Tilladt totalvægt for bil og anhænger i kg 5.100, 5.600 5.100, 5.600

Maksimal taglast i kg 50 50
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Marco Polo 220 d Marco Polo 220 d 4MATIC Marco Polo 250 d Marco Polo 250 d 4MATIC

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

2.143 2.143 2.143 2.143

120 (163)/3.800 120 (163)/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800

380/1.400–2.400 380/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400

6-trins manuel gearkasse  
[7G-Tronic PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

13,4 [12,3] – [14,0] – [10,9] – [11,9]

193 [194] – [189] – [200] – [199]

205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

uden BlueEFF. 
12,5 [–]
18,5 [–]
15,6 [–]

med BlueEFF.
13 [14,3]
18,9 [17,9]
16,1 [16,4]

med BlueEFFICIENCY-pakke
– [13]
– [16,1]
– [14,9]

med BlueEFFICIENCY-pakke
– [14,1]
– [17,5]
– [16,1]

med BlueEFFICIENCY-pakke
– [13]
– [16,1]
– [14,9]

169 [–] 163 [160] – [177] – [164] – [177]

D [–] C [C] D – [C] – [D]

Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I

670 670 670 670

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

2.410 [2.435] – [2.490] – [2.440] – [2.490]

690 [665] – [610] – [660] – [610]

3.100 3.100 3.100 3.100

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600

50 50 50 50

5  Angivelser iht. direktiv 92/21/EG i den ved trykningen gældende udgave (med fører 68 kg, bagage 7 kg, alle drivmidler og 90 % fyldt tank.) 6 Udstyr og forskellige udstyrslinjer kan øge/reducere egenvægten og dermed påvirke lastkapaciteten. Du kan få yderligere oplysninger hos din Mercedes-Benz 
forhandler. 7 Den kortvarige forøgelse af ydelsen og drejningsmomentet med overtorque-teknologien aktiveres i DYNAMIC SELECT-programmerne C, S og M. Ekstraudstyr og originaltilbehør (f.eks. tagræling, cykelholder osv.) kan påvirke relevante egenskaber for bilen, f.eks. vægten og/eller rulle- og 
luftmodstanden, og sammen med trafik- og vejrmæssige forhold influere på bilens forbrugs- og ydelsesmæssige værdier. Du finder yderligere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

Marco Polo | Tekniske data
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Tekniske data for Marco Polo ACTIVITY.

1  Oplysninger iht. direktiv 80/1269/EØF i den aktuelt gældende udgave. 2 Andre dækstørrelser kan bestilles som ekstraudstyr. 3 De angivne værdier er beregnet iht. de lovpligtige retningslinjer om måling (§ 2, nr. 5, 6, 6a i den tyske bekendtgørelse om information om energiforbrug for personbiler 
(Pkw-EnVKV) eller iht. forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave). Bemærk: Oplysningerne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men tjener udelukkende til sammenligning mellem de forskellige biltyper. CO2-emission, der opstår i forbindelse med produktionen 
og distributionen af brændstoffet eller andre energikilder, medregnes ved beregning af CO2-emissionen iht. direktiv 1999/94/EF. 4 Tankindholdet for alle motorer er som standard ca. 57 liter, som ekstraudstyr ca. 70 l. Tankindhold AdBlue®: 11,5 liter, eller som ekstraudstyr ca. 25 liter. 5 Angivelser  

 DIeSeLMoTorer

Marco Polo ACTIVITY 160 d Marco Polo ACTIVITY 180 d Marco Polo ACTIVITY 200 d

Antal cylindre/placering 4/R 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 1.598 1.598 2.143

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 65 (88)/3.800 84 (114)/3.800 100 (136)/3.800

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min 230/1.500–2.000 270/1.500–2.500 330/1.200–2.400

Standardgearkasse [mulighed] 6-trins manuel gearkasse 6-trins manuel gearkasse 6-trins manuel gearkasse
[7G-TRONIC PLUS]

Acceleration fra 0–100 km / t. i s  [automatgearkasse] 21,6 [–] 16,4 [–] 14,5 [13,4]

Tophastighed ca. i  km /t. [automatgearkasse] 156 [–] 169 [–] 183 [181]

Standarddæk2 195/65 R16 195/65 R16 205/65 R16

Brændstofforbrug3, 4 i km/l
Bykørsel [automatgearkasse]
Landevejskørsel [automatgearkasse] 
Blandet kørsel [automatgearkasse]

uden BlueEFFICIENCY-pakke
12,8 [–]
18,5 [–]
15,9 [–]

uden BlueEFFICIENCY-pakke
12,8 [–]
18,5 [–]
15,9 [–]

uden BlueEFF.
11,8 [–]
18,5 [–]
15,2 [–]

med BlueEFF.
12,2 [14,9]
18,9 [17,9]
15,6 [16,7]

CO2 - emission3 i g/km ved blandet kørsel [automatgearkasse] 164 [–] 164 [–] 174 [–] 164 [158]

Energiklasse [automatgearkasse] D [–] D [–] D [–] D [C]

Emissionsklasse Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I 

Bagagerumsvolumen i l 830 830 830

Vendediameter i m 12,9 12,9 11,8

Egenvægt5, 6 i kg [automatgearkasse] 2.070 [–] 2.070 [–] 2.195 [2.220]

Last i kg6 [automatgearkasse] 730, 1.030 [–] 730, 1.030 [–] 905 [880]

Tilladt totalvægt i kg 2.800, 3.100 2.800, 3.100 3.100

Anhængerlast i kg med bremse/uden bremse 1.200, 1.000/750 2.000, 1.800/750 2.000, 2.500/750

Tilladt totalvægt for bil og anhænger i kg 4.000, 4.100 4.800 5.100, 5.600

Maksimal taglast i kg 50 50 50
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Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 220 d Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 250 d Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC

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

2.143 2.143 2.143 2.143 2.143

100 (136)/3.800 120 (163)/3.800 120 (163)/3.800 140 (190)/3.800 140 (190)/3.800

330/1.200–2.400 380/1.400–2.400 380/1.400–2.400 440/1.400–2.400 440/1.400–2.400

7G-TRONIC PLUS 6-trins manuel gearkasse
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

– [15,0] 12,3 [11,3] – [12,9] – [10,0] – [11,0]

– [177] 194 [195] – [189] – [200] – [199]

225/55 R17 RF 205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

med BlueEFFICIENCY-pakke
– [13,3]
– [16,7]
– [15,2]

uden BlueEFF.
12,8 [–]
19,2 [–]
16,1 [–]

med BlueEFF.
13,3 [14,9]
19,6 [18,9]
16,7 [17,2]

med BlueEFFICIENCY-pakke
– [13,3]
– [16,7]
– [15,2]

med BlueEFFICIENCY-pakke
[14,9]
 [18,9]
 [17,2] 

med BlueEFFICIENCY-pakke
– [13,3]
– [16,7]
– [15,2]

– [174] 163 [–] 158 [153] – [174] – [153] – [174]

– [D] C  [–] C [C] – [D] – [C] – [D]

Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I Euro 6 Gr. I

830 830 830 830 830

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

– [2.275] 2.195 [2.220] – [2.275] – [2.225] – [2.275]

– [825] 905 [880] – [825] – [875] – [825]

3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600

50 50 50 50 50

iht. direktiv 92/21/EF i den ved trykningen gældende udgave (med fører 68 kg, bagage 7 kg, alle drivmidler og 90 % fyldt tank.) 6 Udstyr og forskellige udstyrslinjer kan øge/reducere egenvægten og dermed påvirke lastkapaciteten.  Du kan få yderligere information hos din Mercedes-Benz forhandler.  
Ekstraudstyr og originaltilbehør (fx tagræling, cykelholder osv.) kan ændre relevante egenskaber såsom vægt og rulle- og luftmodstand og kan foruden trafik- og vejrforhold påvirke bilens forbrugs- og ydelsesværdier. Du finder flere tekniske data findes på www.mercedes-benz.dk
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Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning d. 17.03.2016 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges af 
køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller  
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 
nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 
standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. Denne brochure kan 
ligeledes omtale typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i visse lande. 

Brochuren anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser,  
gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Spørg derfor din Mercedes - Benz 
van-forhandler om de aktuelt gældende regler.
www.mercedes-benz.dk

Lagring af tekniske data i bilen: Elektroniske bilkomponenter (f.eks. airbagstyreenhed, motorstyreenhed etc.) indeholder 
datahukommelse til tekniske bildata, som f.eks. meddelelser i tilfælde af funktionsfejl, bilens hastighed, bremsekraft 
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eller funktionsmåde for sikkerheds- og køreassistentsystemer i tilfælde af en ulykke (audio- og videodata gemmes ikke).
Dataene gemmes flygtigt, punktvist som et øjebliksbillede, f.eks. i tilfælde af en fejlmeddelelse, over et meget kort  
registreringstidsrum (maksimalt få sekunder), f.eks. i tilfælde af en ulykke, eller i sammenfattet form, f.eks. til vurdering 
af komponentbelastning. De gemte data kan aflæses via grænseflader i bilen og behandles og anvendes af uddannede 
teknikere til diagnose og afhjælpning af eventuelle funktionsfejl eller af producenten til analyse og yderligere forbedring 
af bilfunktioner: Hvis kunden ønsker det, kan dataene også danne grundlag for yderligere tjenesteydelser. En overførsel  
af dataene fra bilen til producenten eller til tredjemand sker altid kun på grundlag af en lovmæssig tilladelse (f.eks. bilnødop-
kald e-Call) eller på grundlag af kundens kontraktlige accept under hensyntagen til loven om datasikkerhed. Yderlige 
oplysninger om gemte data i bilen findes i bilens instruktionsbog, som ligger i en trykt udgave i bilen.

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne din Marco Polo og Marco Polo ACTIVITY tilbage igen med henblik på miljøvenlig 
bortskaffelse i henhold til bortskaffelsesdirektivet fra Den Europæiske Union (EU) – men der er længe til endnu. For at 
gøre bortskaffelsen så enkel som muligt står et net af genbrugsstationer og skrotningsfirmaer til din rådighed. Her er 
du velkommen til at aflevere din bil uden omkostninger. På den måde kan du være med til at slutte genbrugsringen og 
skåne ressourcerne. Du kan læse mere om genbrug af udrangerede biler, genvinding og betingelserne for bortskaffelses-
ordningen på den nationale Mercedes-Benz hjemmeside.




