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Nowa Klasa X.  
Łączy różne światy.

Swobodnie stawia czoło siłom natury, przyciągając spojrzenia swym charakterystycznym designem. 
Jej wytrzymałość i moc umożliwią Ci pewne poruszanie się także w trudniejszym terenie, natomiast  
jej sensacyjna stylistyka zwróci na Ciebie uwagę w dżungli wielkiego miasta. Użyteczna i niezawodna 
w codziennej pracy, ale też doskonała na szybkie rekreacyjne wypady za miasto. Oto samochód,  
który w całkowicie nowy sposób połączy różne sfery Twojego życia. Klasa X – Mercedes wśród pick-upów!
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12 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Biel Beringa metalik 
Linia POWER, orurowanie styling bar z polerowanej  
stali szlachetnej, orurowanie przyprogowe side bars  
z polerowanej stali szlachetnej, obręcze kół ze stopu  
metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 6 podwójnymi  
ramionami

14 | Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC
Diamentowosrebrny metalik 
Linia POWER, pakiet Style, spoiler sports bar2 w kolorze 
diamentowosrebrnym metalik, orurowanie przyprogowe 
side bars z polerowanej stali szlachetnej, wieloramienne 
obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali)

16 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Zieleń granitowa
Linia PROGRESSIVE, pakiet Style, orurowanie styling bar  
z polerowanej stali szlachetnej, obręcze kół ze stopu metali 
lekkich 48,3 cm (19 cali) z 6 podwójnymi ramionami

Wytrzymałość w najbardziej fascynującej odsłonie.

4 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Czerń Kabary metalik
Linia PROGRESSIVE, orurowanie styling bar z polerowanej 
stali szlachetnej, obręcze kół ze stopu metali lekkich  
45,7 cm (18 cali) z 6 podwójnymi ramionami

6 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Szarość skalna metalik
Linia PROGRESSIVE, orurowanie styling bar ze stali  
w kolorze czarnym, obręcze kół ze stopu metali lekkich 
45,7 cm (18 cali) z 6 podwójnymi ramionami

8 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Błękit cavansytu metalik 
Linia POWER, pakiet Style, orurowanie styling bar z pole-
rowanej stali szlachetnej, sztywna osłona hardcover,  
obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali)  
z 6 podwójnymi ramionami

10 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Linia PROGRESSIVE, pakiet komfortowy, sztuczna skóra 
ARTICO / mikrofaza DINAMICA, Audio 20 USB

1  Dołączany napęd na wszystkie koła. 2 Przewidywana dostępność od 4. kwartału 2018 r.  
Szczegółowe informacje o parametrach zużycia paliwa zawarto w „Danych technicznych”. Ilustracje mogą zawierać akcesoria i wyposażenie dodatkowe, nienależące do wyposażenia standardowego, które można wybrać bądź z nich zrezygnować.

18 | Mercedes me
26 | Linia PURE
28 | Linia PROGRESSIVE
30 | Linia POWER
32 | Pakiet Style
34 | Pakiety wyposażenia
36 | Oryginalne akcesoria
40 |  Systemy bezpieczeństwa/

wspomagania
42 | Multimedia
44 | Silniki
46 | Technika
48 | Obręcze kół
50 | Tapicerki i elementy ozdobne
52 | Rysunki z wymiarami
54 | Dane techniczne
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Na przekór siłom natury.
Gdyby góry i lasy mogły się zachwycać, podziwiałyby Klasę X. Z napędem na wszystkie koła, różnymi trybami napędu 
na wszystkie koła, przełożeniem redukującym do jazdy terenowej oraz opcjonalną blokadą mechanizmu różnicowego 
na tylnej osi swobodnie pokonasz także trudniejszy teren. Spory prześwit podwozia, wynoszący 202 mm – a na życzenie 
nawet 222 mm – zapewnia na bezdrożach dużą przestrzeń pod pojazdem. Jeśli lubisz przygody, to na odpowiednim 
podłożu możesz Klasą X zdobywać wzniesienia o nachyleniu do ok. 100%. Samochód zachowa stabilność jazdy przy 
nachyleniu bocznym do ok. 49,8°. To dodatkowo zwiększa radość z przejazdów terenowych. 
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Klasa X jest samochodem na wskroś wytrzymałym: przewiezie ładunek o masie ponad 1000 kg  
i pociągnie przyczepę o masie do 3500 kg. W tym celu potrzebuje stabilnego i mocnego szkieletu. 
Dlatego wyposażyliśmy naszego pick-upa w solidną ramę drabinową z wysokojakościowej stali. 
Można więc spokojnie i obficie załadować do niego narzędzia, maszyny, materiały czy sprzęt sportowy 
i rekreacyjny. Wytrzymała rama sprzyja również swobodnej jeździe po bezdrożach. Na życzenie 
podczas jazdy terenowej i pokonywania przeszkód silnik, skrzynię biegów i układ wydechowy chroni 
dolna osłona techniczna1 ze stali szlachetnej.

Kto przewozi ponad tonę, ten musi 
mieć solidną konstrukcję.

1  Dolna osłona techniczna jest dostępna tylko dla wybranych modeli. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do dealera Mercedes-Benz.
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Bezpieczeństwo i styl.
Wytrzymała konstrukcja Klasy X stanowi solidną podstawę do uzyskania wzorcowego bezpieczeństwa. 
Dodatkową zaletą są liczne systemy bezpieczeństwa. Różne systemy regulujące dynamikę jazdy  
i wspomagające hamowanie – np. ESP® z funkcją stabilizacji toru jazdy przyczepy – pomagają rozpo-
znawać i łagodzić niebezpieczne sytuacje dynamiczne. Ponadto systemy wspomagania ‒ np. asystent 
utrzymania pasa ruchu lub aktywny asystent układu hamulcowego ‒ asystują kierowcy w nużących bądź 
krytycznych sytuacjach dynamicznych. Do nich w razie wypadku dołącza siedem standardowych  
poduszek powietrznych i telefon alarmowy Mercedes-Benz.
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Opony zimowe i opony wielosezonowe do kół o obręczach ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 6 podwójnymi ramionami oraz o wieloramiennych obręczach  
ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) nie są dostępne fabrycznie ani jako Oryginalne Części Mercedes-Benz.
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Na zewnątrz twarda,  
wewnątrz komfortowa.

Nawet gdy warunki na zewnątrz są bardzo surowe, Klasa X rozpieszcza swych pasażerów komfortem typowym 
dla marki Mercedes-Benz. System dostępu i identyfikacji kierowcy KEYLESS-GO oraz wspomaganie ruszania  
na wzniesieniu umożliwiają spokojne wchodzenie do pojazdu i ruszanie. Podczas jazdy temperaturę we wnętrzu 
auta reguluje według życzenia układ klimatyzacji bądź opcjonalna klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC. 
Informacje i rozrywkę w samochodzie zapewniają nowoczesne systemy radiowo-nawigacyjne COMAND Online, 
Audio 20 USB i Audio 20 CD wraz z usługami łącznościowymi Mercedes me connect. Dzięki komfortowemu 
układowi jezdnemu oraz możliwościom indywidualnej regulacji foteli kierowcy i pasażera z przodu, można z przy-
jemnością pokonywać długie odcinki. Opcjonalnie dostępne są podgrzewane i regulowane elektrycznie fotele  
z podparciem lędźwiowym. Po dotarciu do celu pakiet parkowania z kamerą 360° ułatwia parkowanie i manew-
rowanie. Prostą obsługę tych wszystkich komfortowych funkcji umożliwia intuicyjny system obsługi urządzeń  
dodatkowych i nawigacji.
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Silny charakter, mocny styl.
Klasa X pokazuje charakter: wypukłości na masce silnika, ozdobna osłona dolna z przodu oraz wyekspo-
nowane wnęki kół robią wrażenie już od pierwszego spojrzenia. Po otwarciu drzwi ukazuje się stylowe 
wnętrze z podzielonym poziomo kokpitem. Wyraźnie zróżnicowane linie PURE, PROGRESSIVE i POWER wraz 
ze stylowymi oryginalnymi akcesoriami dodadzą naszemu Pick-upowi Klasy X jeszcze więcej Twojego  
charakteru. Podobnie jak obręcze kół ze stopu metali lekkich w rozmiarach do 48,3 cm (19 cali) i reflektory 
LED High Performance w charakterystycznym kształcie pochodni. W linii POWER do wyboru są dwie  
wersje kolorystyczne ‒ skóra w kolorze czarnym lub skóra w brązie orzechowym. Do wysokiej jakości wypo-
sażenia skórzanego doskonale dopasowano okładzinę deski rozdzielczej i wewnętrznych krawędzi nadwozia  
ze sztucznej skóry ARTICO oraz elementy ozdobne stylizowane na aluminium bądź drewniany mazerunek.
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Pełna radość z jazdy!
Wystarczy wsiąść i uruchomić silnik, by już przy niskich prędkościach obrotowych odczuć pełną siłę  
napędową. Swymi doskonałymi osiągami zachwyci Cię szczególnie mocny silnik wysokoprężny V61.  
DYNAMIC SELECT daje kierowcy do wyboru pięć różnych programów jazdy, umożliwiających uzyskanie 
komfortowej, zoptymalizowanej do jazdy terenowej, sportowej bądź nadzwyczaj wydajnej charaktery-
styki pojazdu. W trybie manualnym DYNAMIC SELECT kierowca sam przełącza biegi za pomocą manetek 
zmiany biegów przy kierownicy.

Wyeksponowane wnęki kół i szerokie opony wyglądają imponująco, a ich szeroki rozstaw zwiększa  
dynamikę poprzeczną Klasy X. Podobnie jak dynamiczne wielowahaczowe zawieszenie kół na tylnej osi. 
Dzięki temu każdy zakręt potęguje emocje w oczekiwaniu na następny, a jazda staje się czystą radością.

1  X 350 d 4MATIC wyposażony w 7G-TRONIC PLUS. Zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 10,3–10,0/8,3–8,1/9,0–8,8 l/100 km;  
emisja CO2 średnio: 236–230 g/km. Rzeczywiste wartości zużycia paliwa zależą m.in. od masy pojazdu i wybranego wyposażenia.
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Powierzchnia ładunkowa pełna możliwości.
Określenie „Pick up” traktujemy dosłownie: łatwo dostępna powierzchnia ładunkowa umożliwia transport ponad 
tysiąca kilogramów narzędzi lub sprzętu sportowego – także brudnych i mokrych. Nawet pomiędzy nadkolami 
zmieści się załadowana w poprzek europaleta. Okładzina skrzyni ładunkowej może chronić przed zadrapaniami 
i uszkodzeniami lakieru powodowanymi przez ładunek o ostrych krawędziach. Przesuwaniu się przedmiotów  
w skrzyni ładunkowej przeciwdziałają mechanizmy mocujące, pomocne w zabezpieczaniu ładunku. A gdy zrobi 
się późno, pracę ułatwi oświetlenie diodowe LED wewnątrz skrzyni ładunkowej. Możliwości podejmowania  
jeszcze większych wyzwań daje dopuszczalna masa przyczepy do 3500 kg – a dotyczy to także przyczep podło-
dziowych i do przewozu koni.



18

Nasz świat w Twoich rękach.
www.mercedes.me – tutaj wszystko obraca się wokół Ciebie. Zapraszamy Cię do odkrywania świata 
usług, ofert i nowości, które w fascynujący sposób ułatwią i wzbogacą Twoje życie. A przy tym  
będziesz miał do nich wygodny, cyfrowy dostęp. W ten sposób nasz świat stanie się Twoim światem.
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Wszystkie nasze usługi łącznościowe i mobilnościowe oraz inne liczne elementy naszej fascynującej 
oferty są dostępne w jednym miejscu – i tylko dla Państwa. Oto Mercedes me. Już dziś zapraszamy  
do bezpłatnego logowania, aby w wygodny sposób uczynić świat marki Mercedes-Benz swoim światem: 
na komputerze, laptopie oraz urządzeniach mobilnych ‒ tablecie, smartfonie czy smartwatchu.  
Państwa życie stale się zmienia, dlatego także my nieprzerwanie rozwijamy nasze usługi. Zapraszamy: 
www.mercedes.me/welcome

Poszukują Państwo osobistych inspiracji nie tylko w Internecie? Sklepy Mercedes me Store fascynują 
na całym świecie, na przykład w Pekinie, Moskwie i w Hamburgu.

Komunikacja sieciowa może być tak fascynująco łatwa.
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Mercedes me connect połączy Państwa sieciowo z pojaz-
dem – a pojazd z całym światem. Kompleksowe i komfor-
towe usługi pomagają w użytkowaniu samochodu, zwiększają 
bezpieczeństwo i wzmacniają więzi, a przede wszystkim  
są źródłem fascynujących wrażeń podczas jazdy. Dają po-
zytywne poczucie łączności ze światem. Mercedes me 
connect obejmuje Usługi Podstawowe, które automatycznie 
wspomagają użytkownika w razie awarii bądź wypadku, 
oraz Usługi Remote Online – opcjonalnie umożliwiające 
dokonywanie ustawień pojazdu za pomocą smartfona.  
I wiele więcej.

Mercedes me inspire przybliża Państwu walory marki 
oraz oferuje możliwość inspirującego dialogu. Chcemy 
dzielić się z Państwem naszymi pomysłami i dowiadywać 
się, co Państwa porusza ‒ aby móc oferować zawsze  
najlepsze rozwiązania. Znajdą tu Państwo na przykład spo-
łeczność oraz oferty i atrakcje, które wykraczają poza  
klasyczne zagadnienia związane z samochodami – między 
innymi eventy, podróże i wydarzenia lifestyle’owe.

1 Zależnie od dostępności na rynku.

Mercedes me move daje dostęp do inteligentnych rozwią-
zań mobilnościowych: car2go jest pionierem i światowym  
leaderem rynkowym w dziedzinie tzw. car-sharingu (współ-
użytkowania samochodów), aplikacja mobilnościowa łączy 
propozycje różnych oferentów, umożliwiające znalezienie 
optymalnej drogi z punktu A do punktu B. Dzięki aplikacji 
mytaxi mogą Państwo zamówić taksówkę, „na żywo” śledzić 
jej przyjazd i wygodnie za nią zapłacić. Mercedes-Benz 
Rent oferuje krótko- i długotrwały wynajem samochodów 
na każdą okazję u dealera Mercedes-Benz w pobliżu.  
Blacklane umożliwia wynajęcie limuzyny wraz z kierowcą, 
natomiast FlixBus niedrogie, wygodne i ekologiczne po-
dróżowanie dalekobieżnymi autokarami.

Mercedes me assist bardzo upraszcza serwisowanie sa-
mochodu. Umożliwia wygodne wyszukanie przez Internet  
dealera Mercedes-Benz w okolicy oraz uzgodnienie terminu 
przeglądu technicznego. Elektroniczny Raport Serwisowy 
poinformuje Państwa zawsze o dokonanych czynnościach 
serwisowych. Jest on dostępny online już na drugi dzień 
po wizycie w serwisie. Oprócz aktualnego raportu mogą tam 
Państwo znaleźć i w razie potrzeby wydrukować pełną  
historię serwisowania oraz przebiegi międzyprzeglądowe 
dla swojego samochodu.

Mercedes me finance oferuje Państwu różnorodne dro-
gi do wybranego samochodu. Wspólnie z Państwem 
 Mercedes-Benz Bank/Mercedes-Benz Financial Services 
znajdzie optymalne rozwiązania w zakresie leasingu,  
kredytu i ubezpieczeń – dopasowane do Państwa potrzeb. 
Nasze produkty leasingowe pozwolą Państwu jeździć  
zawsze najnowszymi modelami samochodów, a jednocze-
śnie cieszyć się maksymalną elastycznością. Tutaj nie  
płaci się za nabycie pojazdu, a jedynie za jego użytkowanie, 
ciesząc się jednocześnie niską ratą miesięczną. Dzięki 
oferowanym przez nas produktom kredytowym sfinansują 
Państwo swojego nowego Mercedesa w sposób odpo-
wiedni do swoich planów finansowych. Wybierając wyso-
kość pierwszej wpłaty oraz czas trwania umowy, można 
współdecydować o kwocie rat miesięcznych. Niezawodną 
ochronę Państwa budżetu i pojazdu zapewniają natomiast 
nasze indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe na atrak-
cyjnych warunkach. Po zawarciu umowy wszystkimi  
swoimi wnioskami kredytowymi można wygodnie zarzą-
dzać online.1
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Nasz serwis: doskonale pasuje do Twego Mercedesa.
Nabywają Państwo nie tylko samochód, ale także rzecz bezcenną ‒ ekskluzywne partnerstwo z marką Mercedes-Benz. 
Uwalnia ono Państwa od zmartwień oraz zapewnia bezpieczeństwo i niezależność. Innymi słowy: daje dobre samopoczucie 
podczas jazdy Mercedesem.

1  Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe. Okres obowiązywania wydłuża się wraz z każdym przeglądem technicznym przeprowadzonym w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz, każdorazowo  
do następnego planowego przeglądu – maksymalnie przez 30 lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu. 2 Za połączenia z zagranicy mogą być naliczane opłaty roamingowe.

To, co najlepsze dla Państwa Mercedesa. Nikt nie zna 
Państwa Mercedesa lepiej od naszych doświadczonych  
fachowców w serwisach Mercedes-Benz. Bogata oferta 
serwisowa oraz wysokie standardy jakościowe gwarantują 
utrzymanie Państwa samochodu w doskonałym stanie. 
Dlatego stawiamy na Oryginalne Części Mercedes-Benz 
oraz specjalistyczne narzędzia.

To, co najlepsze dla Państwa. Jazda bez zmartwień już  
od pierwszego kilometra. Oto zaleta naszych zindywidualizo-
wanych umów serwisowych Mercedes-Benz Service Care. 
Dzięki stałym ratom miesięcznym zyskują Państwo długo-
falowe bezpieczeństwo planowania, trwałą kontrolę nad 
wydatkami i przejrzystość kosztów. A jednocześnie są Pań-
stwo zabezpieczeni przed dodatkowymi kosztami pobytu 
auta w warsztacie. 

To, co najlepsze dla Państwa mobilności. Z rozwiąza-
niem mobilnościowym Mobilo1 Mercedes-Benz można 
przejechać całą Europę bez zmartwień – także w przypadku 
awarii technicznej, wypadku, niewielkiej stłuczki czy 
aktu wandalizmu. Mobilo zapewnia Państwu między innymi 
dostęp do pomocy udzielanej na miejscu zdarzenia,  
samochodu zastępczego, usługi holowania czy noclegu 
w hotelu. Mobilo jest świadczeniem standardowym 
przez dwa lata od momentu pierwszej rejestracji pojazdu, 
a następnie można je przedłużać przy każdym przeglą-
dzie technicznym wykonanym u autoryzowanego dealera, 
przez okres maksymalnie 30 lat. Zawsze, gdy potrzebują 
Państwo pomocy, czekamy na Państwa telefon pod bezpłat-
nym w całej Europie numerem 00 800 3 777 77772.
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Czym byłby sport motorowy bez marki Mercedes-Benz?
Pierwszy pojazd, który wygrał wyścig samochodowy, był napędzany silnikiem Daimlera. Pierwszy 
Mercedes był autem wyścigowym. Słynne Srebrne Strzały przeszły do legendy. Zaangażowanie marki 
Mercedes-Benz w sport ma długą tradycję. Do dzisiaj sport ma wpływ na naszą markę i na każdy 
pojazd z gwiazdą. Stuttgarckie muzeum Mercedes-Benz przybliży Państwu tę wyjątkową historię tak, 
jak gdyby zdarzyła się wczoraj. 

m JESZCZE WIĘCEJ DOZNAŃ

W muzeum Mercedes-Benz można doświadczyć tego,  
co od ponad 130 lat porusza świat, wybierając się w podróż 
przez dzieje motoryzacji. Zobaczą tu Państwo ponad 
1500 eksponatów wystawionych na powierzchni 16 500 m2, 
a wśród nich takie unikaty, jak najstarszy zachowany  
Mercedes z 1902 roku czy legendarne auta ze skrzydlatymi 
drzwiami. Zapraszamy do ośrodka innowacji:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m WIĘCEJ INFORMACJI

Poczuj fascynację Formułą 1 za sprawą multimediów.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Czym byłby Mercedes-Benz bez sportu motorowego?
3 czerwca 1934 r. podczas międzynarodowych wyścigów samochodowych Eifelrennen na torze 
Nürburgring narodził się mit Srebrnej Strzały. Dziś jest on żywy jak jeszcze nigdy dotąd: w 2017 r. 
fabryczny zespół Srebrnej Strzały Mercedes-AMG Petronas Motorsport osiągając doskonałe wyniki  
w drugiej połowie sezonu zwyciężył po raz czwarty z rzędu w klasyfikacji konstruktorów i kierowców 
Formuły 1. Już w trzecim od końca wyścigu sezonu 2017 na torze wyścigowym Autódromo 
 Hermanos Rodríguez w Meksyku Lewis Hamilton, jeżdżący samochodem Mercedes-AMG F1 W08 EQ 
Power+, zapewnił sobie czwarty tytuł najlepszego kierowcy. W sezonie 2018 Lewis Hamilton  
i Valtteri Bottas ponownie będą walczyć o mistrzostwo dla zespołu Mercedes-AMG Petronas Motor-
sport w swoich samochodach Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+. Wartość sukcesów wykracza 
 daleko poza tor wyścigowy: każdy przejechany metr odcinka napędza rozwój na przykład lekkich 
materiałów i technologii hybrydowej wykorzystywanych w produkcji seryjnej.

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, sezon 2018
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Niezawodny towarzysz.
Linia PURE, odznaczająca się dopracowaną funkcjonal-
nością, jest przygotowana na wyzwania codzienności.  
Do jej najatrakcyjniejszych, przyjemnie komfortowych ele-
mentów wyposażenia należą klimatyzacja oraz system  
Audio 20 USB z wieloma funkcjami informacyjnymi, rozryw-
kowymi i komunikacyjnymi oraz możliwością podłączania 
różnych urządzeń, a także fotele kierowcy i pasażera z przo-
du z wieloraką regulacją. Na każdej burcie skrzyni ładun-
kowej znajdują się dwa uchwyty mocujące, które ułatwiają 
zabezpieczenie ładunku – także w ciemności, dzięki 
oświetleniu czterema diodami LED.

Klasa X | Linia PURE

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Atrapa chłodnicy z wbudowaną gwiazdą Mercedesa i dwiema listwami  
w kolorze czarnym matowym

Zderzak tylny ze zintegrowanym stopniem wejściowym

Stalowe obręcze kół 43,2 cm (17 cali)

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Reflektory halogenowe

Reflektory przeciwmgielne

Dwa zaczepy do mocowania na każdej burcie skrzyni ładunkowej

Oświetlenie powierzchni ładunkowej z diodami LED

WNĘTRZE

Tapicerka z tkaniny Tunja w kolorze czarnym

Fotel kierowcy z manualną regulacją w 6 kierunkach

Fotel pasażera z przodu z manualną regulacją w 4 kierunkach

Dysze nawiewowe z pierścieniem w kolorze srebrny chrom i krzyżowymi  
żeberkami w kolorze czarnym błyszczącym

3-ramienna kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami obsługowymi

Wykładzina podłogowa z tworzywa sztucznego 

Konsola środkowa z dużym schowkiem, podłokietnikiem i uchwytem na kubki

Audio 20 USB z 2-drożnymi głośnikami z przodu i z tyłu

Układ klimatyzacji
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Uniwersalny pionier.
Linia PROGRESSIVE, dzięki swej uniwersalności, jest 
równie dobrym wyposażeniem do trudnych zadań roboczych, 
jak i na rekreacyjne wyprawy. Wyróżnia się wysokim  
poziomem wyposażenia i komfortu. Jej dynamiczny charak-
ter wzmacniają obręcze kół ze stopu metali lekkich  
w rozmiarze 43,2 cm (17 cali) z 6 ramionami, natomiast 
we wnętrzu zintegrowana tablica wskaźników z dwoma 
okrągłymi wskaźnikami w tubach i okrągłe dysze nawiewowe 
w kolorze srebrny chrom. Szyny do mocowania ładunku  
na trzech burtach skrzyni ładunkowej umożliwiają zamoco-
wanie przewożonych narzędzi bądź sprzętu sportowego. 
Kompas w lusterku wstecznym potwierdza, że kierunek 
jazdy jest prawidłowy.

Klasa X | Linia PROGRESSIVE

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Atrapa chłodnicy z wbudowaną gwiazdą Mercedesa i dwiema listwami  
w kolorze srebrny iryd mat

Zderzak przedni lakierowany w kolorze nadwozia z ozdobną osłoną dolną  
w kolorze czarnym matowym

Zderzak tylny lakierowany w kolorze nadwozia ze zintegrowanym stopniem 
wejściowym

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 43,2 cm (17 cali) z 6 ramionami,  
lakierowane w kolorze srebrny wanad

Klamki drzwi w kolorze chromu

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Reflektory halogenowe 

System szyn do mocowania ładunku na trzech ścianach skrzyni ładunkowej

WNĘTRZE

Tapicerka z tkaniny Posadas w kolorze czarnym

Dysze nawiewowe z pierścieniem i krzyżowymi żeberkami w kolorze  
srebrny chrom

3-ramienna kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą nappa w kolorze 
czarnym, z dwunastoma przyciskami obsługowymi, wewnętrzna klamra  
galwanizowana 

Gałka dźwigni zmiany biegów i dźwignia hamulca ręcznego wykończone skórą 

Wykładzina podłogowa dilurowa

Lusterko wewnętrzne samościemniające się, ze zintegrowaną funkcją kompasu

Listwy progowe w stylizacji aluminiowej z napisem „Mercedes-Benz”

Czujnik deszczu

System ośmiu głośników

Komfortowe osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
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Imponujący trendsetter.

Klasa X | Linia POWER

Linia POWER oferuje design, komfort i poczucie wyso-
kiej wartości na całkiem nowym poziomie. To między  
innymi zasługa reflektorów LED High Performance, funkcji 
KEYLESS-GO, elektrycznej regulacji foteli przednich  
z podparciem lędźwiowym, klimatyzacji automatycznej 
THERMOTRONIC oraz systemu Audio 20 CD z panelem 
dotykowym. Doskonałość linii POWER podkreślają wizual-
nie lakierowane na ciemno obręcze kół ze stopu metali 
lekkich w rozmiarze 45,7 cm (18 cali) z 6 podwójnymi ramio-
nami oraz ozdobna osłona dolna. To pierwszorzędne  
wrażenie obecne jest także we wnętrzu, ozdobionym tapi-
cerką ze sztucznej skóry ARTICO / mikrofazy DINAMICA  
i elementem ozdobnym w stylizacji pikselowej w kolorze 
czarnym matowym.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Zderzak przedni lakierowany w kolorze nadwozia z ozdobną osłoną dolną  
w kolorze chromu

Zderzak tylny w kolorze chromu ze zintegrowanym stopniem wejściowym

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali) z 6 podwójnymi  
ramionami, lakierowane w kolorze szarość Himalajów

Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie i składane  
elektrycznie

Reflektory LED High Performance z układem zmywania reflektorów

Reflektory przeciwmgielne w chromowanych oprawach

Lampy tylne wyposażone częściowo w diody LED 

Ozdobne listwy krawędzi nadwozia w kolorze chromu

WNĘTRZE

Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO / mikrofazy DINAMICA w kolorze czarnym

Fotele kierowcy i pasażera z przodu z regulacją elektryczną w 8 kierunkach

Podparcia lędźwiowe w fotelach kierowcy i pasażera z przodu

Poziomy element ozdobny w stylizacji pikselowej w kolorze czarnym mat

Deska rozdzielcza i krawędzie nadwozia w drzwiach wykończone sztuczną 
skórą ARTICO z ozdobnym szwem

Siatka bagażowa we wnęce na nogi pasażera z przodu

Audio 20 CD z panelem dotykowym

System KEYLESS-GO

Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC
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Wszystko, czego potrzebuje pick-up.
Pakiet Style fascynuje wyrazistym designem charakterystycznym dla pick-upa oraz odzna-
cza się użytecznymi rozwiązaniami. Z boku wzrok przyciągają obręcze kół ze stopu metali 
lekkich w rozmiarze 48,3 cm (19 cali) z 6 podwójnymi ramionami w linii POWER bądź 
obręcze kół ze stopu metali lekkich w rozmiarze 45,7 cm (18 cali) z 6 podwójnymi  
ramionami w linii PROGRESSIVE, a także listwy przyprogowe, szyby z przyciemnionego 
szkła z tyłu i eloksalowane relingi dachowe. W linii PROGRESSIVE dodatkową atrakcją 
pakietu są reflektory LED High Performance oraz lampy tylne wyposażone częściowo 
w diody LED. Obsługiwane elektrycznie okno przesuwne w szybie tylnej ułatwia dostęp  
do skrzyni ładunkowej oraz zapewnia dodatkową możliwość wentylacji.

PAKIET STYLE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 6 podwójnymi ramio-
nami, lakierowane w kolorze czarnym i nabłyszczane w poł. z linią POWER

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali) z 6 podwójnymi ramio-
nami, lakierowane w kolorze szarość Himalajów w poł. z linią PROGRESSIVE

Listwy przyprogowe po lewej i po prawej stronie

Elektryczne okno przesuwne w szybie tylnej

Reflektory LED High Performance, standard w poł. z linią POWER

Lampy tylne wyposażone częściowo w diody LED, standard w poł. z linią POWER

Relingi dachowe eloksalowane

Barwione szyby z tyłu, w kolorze czarnym

Klasa X | Pakiet Style
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Klasa X | Pakiety wyposażenia

Klasa X spełnia niemal wszystkie życzenia. Można ją wyposażyć indywidualnie, zgodnie  
z własnymi potrzebami i własnym gustem, korzystając z licznych, starannie przygotowanych 
pakietów. Do wyboru są pakiety zwiększające funkcjonalność samochodu oraz pakiety 
dostosowane do poszczególnych linii wyposażenia, umożliwiające jeszcze doskonalszą 
indywidualizację.

Stwórz swój wymarzony samochód.

DLA KLASY X DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE PAKIETY WYPOSAŻENIA:

1  Pakiet komfortowy z bogatym wyposażeniem zwiększa komfort jazdy 
szczególnie podczas długich podróży; zawiera m.in. fotele kierowcy  
i pasażera z przodu z regulacją elektryczną i podparciem lędźwiowym  
z regulacją dwupłaszczyznową, tylko w poł. z linią PROGRESSIVE.

2  Pakiet parkowania z kamerą 360° i systemem PARKTRONIC  
wspomaga kierowcę przy parkowaniu i manewrowaniu.

3  Pakiet Plus to połączenie systemu PARKTRONIC z systemem szyn  
do mocowania ładunku, które ułatwia parkowanie i manewrowanie oraz 
zabezpieczanie ładunku, tylko w połączeniu z linią PURE.

   Pakiet dla palących obejmuje popielniczkę oraz zapalniczkę wbudowane 
w konsolę środkową.

   Pakiet zabezpieczeń antykradzieżowych pomaga chronić pojazd przed 
kradzieżą, uruchamiając alarm wizualny i dźwiękowy.

   Pakiet zimowy z podgrzewanymi fotelami kierowcy i pasażera z przodu  
i podgrzewanym układem spryskiwaczy szyb zwiększa komfort jazdy, 
przede wszystkim gdy jest zimno.
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Ogromna pojemność ładunkowa. Doskonała ochrona ładunku.

Klasa X | Oryginalne akcesoria

m WIĘCEJ INFORMACJI

o oryginalnych akcesoriach można znaleźć na stronie internetowej  
http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  
lub uzyskać bezpośrednio u najbliższego dealera Mercedes-Benz.

Lakierowana w kolorze nadwozia zabudowa hardtop swym kształtem doskonale wpisuje 
się w design pojazdu. Powiększa przestrzeń ładunkową i chroni przewożony ładunek 
przed kradzieżą. Dzięki użyciu wysokiej jakości materiałów, jest wytrzymała, trwała oraz 
osłania ładunek przed wilgocią i pyłem. Światło i świeże powietrze doprowadzają do prze-
strzeni ładunkowej okna oferowane w różnych wariantach. Wszystkie szyby są przyciem-
nione; chronią wnętrze przed upałem i ciekawskimi spojrzeniami. Zabudowa hardtop  
posiada solidną wewnętrzną okładzinę i oświetlenie LED.

Sztywna osłona hardcover swym kształtem i wykończeniem lakierniczym doskonale harmo-
nizuje z designem pick-upa. Uszlachetnia ją wizualnie napis „Mercedes-Benz” na obu 
bokach. Zabudowa ta skutecznie chroni przestrzeń ładunkową przed czynnikami pogodo-
wymi, pyłem i kradzieżą. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, zabudowa 
hardcover odznacza się niezwykłą wytrzymałością i trwałością. Otwiera się ją oddzielnym 
kluczem. Na życzenie zabudowę typu hardcover można łączyć z orurowaniem styling bar.

Hardtop dostępny jest także bez relingów dachowych.
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Wyrazisty element stylizacyjny. Charakterystyczny design boczny.

Klasa X | Oryginalne akcesoria

Orurowanie przyprogowe side bars jest również dostępne w wersji ze stali w kolorze czarnym.

Masywne i odporne na zadrapania orurowanie styling bar z polerowanej stali szlachetnej 
doskonale pasuje do wyrazistego i solidnego designu pick-upa oraz nadaje autu jeszcze  
nowocześniejszy charakter. Detalem wzmacniającym odczucie wysokiej wartości jest napis 
„Mercedes-Benz”. Orurowanie styling bar jest szybkie w montażu i demontażu; można  
je doskonale łączyć ze sztywną osłoną hardcover.

Orurowanie przyprogowe side bars wykonano z polerowanej stali szlachetnej, z rur  
o średnicy 76 mm; wyraziście i stylowo zdobi ono boki nadwozia oraz dodatkowo wzmac-
nia charakterystyczne cechy pick-upa. Oprócz funkcji ozdobnej, antypoślizgowe stopnie 
na orurowaniu side bars zwiększają bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania z po-
jazdu oraz ułatwiają załadunek i wyładunek.

Orurowanie styling bar jest również dostępne w wersji ze stali w kolorze czarnym.
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Klasa X | Oryginalne akcesoria

Gotowa na indywidualne rozwiązania.
Pełne wykorzystanie możliwości adaptacji Klasy X jest prawdziwym wyzwa-
niem, ponieważ zarówno skrzynia ładunkowa, jak i wnętrze auta oferują 
dużą, elastyczną w użytkowaniu przestrzeń. Odpowiedzią na indywidualne 
potrzeby mogą być Oryginalne Akcesoria Mercedes-Benz, dostępne 
ekskluzywnie dla Klasy X ‒ na przykład hardtop, dzięki któremu powstaje 
zamknięta przestrzeń ładunkowa. Do zakrycia skrzyni ładunkowej oferu-
jemy do wyboru osłonę sztywną hardcover lub miękką ‒ rollcover. System 
podziału powierzchni ładunkowej pomaga utrzymać porządek w skrzyni 
ładunkowej. Jeśli to wszystko nie wystarczy, można poszerzyć możliwo-
ści, korzystając z różnych systemów bagażnikowych na opcjonalnych  
relingach dachowych bądź z dopuszczalnej masy przyczepy do 3500 kg.

MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI PRZESTRZENI – OTWARTEJ I ZAMKNIĘTEJ:

1  Osłona rollcover z wysokiej jakości solidnego, eloksalowanego aluminium w kolorze 
czarnym lub srebrnym, którą można stopniowo otwierać i zamykać, chroni ładunek przed 
zanieczyszczeniem i kradzieżą.

2  Lakierowany w kolorze nadwozia spoiler sports bar1 doskonale pasuje do innowacyjnego 
designu Klasy X oraz nadaje jej dynamiczny i sportowy wizerunek.

3  Czarna, dopasowana dokładnie do powierzchni ładunkowej okładzina skrzyni ładunkowej 
jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i może skutecznie chronić skrzynię  
ładunkową przed uszkodzeniami lakieru.

4  Zamykana i odporna na działanie czynników atmosferycznych skrzynka narzędziowa o pojem-
ności 156 l oferuje miejsce do przechowywania narzędzi i innych przyborów oraz chroni 
umieszczone w nim przedmioty przed kradzieżą.

5  Odporna na działanie czynników atmosferycznych i wytrzymała na rozerwanie miękka osłona 
softcover osłania przestrzeń ładunkową i chroni ładunek przed wilgocią, promieniowaniem 
 słonecznym oraz przed spojrzeniami ciekawskich.

6  System podziału powierzchni ładunkowej, ułatwiający zamocowanie ładunku w skrzyni 
ładunkowej, nadaje się do ładunków o masie do 100 kg.

1  Przewidywana dostępność od 4. kwartału 2018 r.
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Atrakcje wizualne i funkcjonalne.
Reflektory LED High Performance o charakterystycznej stylistyce pochodni w dzień i w nocy zwiększają 
zewnętrzną atrakcyjność auta, zaś w ciemności zapewniają też doskonałą widoczność. Diody LED  
świecą przyjemnym, jasnym światłem. W porównaniu z tradycyjnymi reflektorami halogenowymi, zarówno 
w trybie świateł mijania, jak i w trybie świateł drogowych, bardziej równomiernie oświetlają jezdnię.  
Diody LED odznaczają się ponadto długą żywotnością i bardzo niskim zużyciem energii – pomimo większego 
natężenia światła.

Reflektory LED High Performance są dostępne opcjonalnie w połączeniu z linią PROGRESSIVE oraz standardowo w połączeniu z linią POWER.
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Uważni pomocnicy.
W Klasie X standardowo dostępne są systemy, z których wsparcia chętnie się korzysta. Wzorcowe systemy 
wspomagania pomagają w rozpoznawaniu niebezpiecznych sytuacji i asystują kierowcy – zarówno  
na autostradzie czy szosie, jak i w ruchu miejskim.

PRZEGLĄD SYSTEMÓW WSPOMAGANIA KIEROWCY W KLASIE X:

Aktywny asystent układu hamulcowego ostrzega kierowcę dźwiękowo w przy-
padku rozpoznania niebezpieczeństwa kolizji, może wspomagać hamowanie  
przez kierowcę i autonomicznie zredukować prędkość przy braku jego reakcji.

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu1 rozpoznaje niezamierzony zjazd  
z pasa ruchu, ostrzega kierowcę oraz koryguje tor jazdy przy hamowaniu kół  
i sprowadza samochód z powrotem na właściwy pas.

Asystent utrzymania pasa ruchu pomaga unikać wypadków powstających  
na skutek niezamierzonego zjazdu z pasa ruchu.

Asystent rozpoznawania znaków drogowych wspomaga kierowcę poprzez  
wizualizację rozpoznanych i porównanych z systemem ograniczeń prędkości,  
zakazów wjazdu i zakazów wyprzedzania oraz znaków je znoszących.

1 Tylko w poł. z X 350 d 4MATIC. 
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Klasa X | Multimedia

Zawsze w łączności.
Dzięki różnorodności systemów multimedialnych, Klasa X umożliwia zawsze 
szybki dostęp do informacji, łączność z innymi oraz doskonałą rozrywkę. System 
COMAND Online z dużym wyświetlaczem o przekątnej 21,3 cm (8,4 cala)  
w nawigacji wykorzystuje funkcję Live Traffic Information – przekazywane w cza-
sie rzeczywistym informacje o ruchu drogowym – prowadząc do celu tak 
szybko i bezpośrednio, jak to możliwe. Szybka i komfortowa jest również intu-
icyjna obsługa systemu za pomocą ergonomicznego panelu dotykowego  
lub systemu obsługi głosowej LINGUATRONIC.

PRZEGLĄD SYSTEMÓW RADIOWYCH, NAWIGACYJNYCH I GŁOŚNIKOWYCH:

1   System COMAND Online z wysokiej jakości wizualizacją map 3D na dużym wyświetlaczu o prze-
kątnej ekranu 21,3 cm (8,4 cala), Live Traffic Information (informacje o ruchu drogowym  
odbierane w czasie rzeczywistym), przeglądarką internetową i aplikacjami Mercedes-Benz, opcja

2  System Audio 20 USB o przekątnej ekranu 17,8 cm (7 cali), oferujący innowacyjne funkcje  
w zakresie informacji, rozrywki i komunikacji w pojeździe, takie jak zestaw głośnomówiący  
do transmisji audio Bluetooth®, złącze USB i czytnik kart pamięci SD, dostępny standardowo  
w poł. z linią PURE i linią PROGRESSIVE 

3  Garmin® MAP PILOT, przekształca Audio 20 CD z panelem dotykowym w pełnowartościowy  
system nawigacyjny z funkcją Live Traffic Information (informacje o ruchu drogowym w czasie  
rzeczywistym) oraz wizualizacją map 3D, opcja

  System Audio 20 CD z panelem dotykowym i ekranem o przekątnej 17,8 cm (7 cali), zwiększa 
komfort obsługi za pomocą innowacyjnego panelu dotykowego i jest wyposażony w odtwarzacz 
płyt CD, standard w poł. z linią POWER

  Radio cyfrowe, zachwyca dużym wyborem programów, dobrym odbiorem i imponującym  
brzmieniem, opcja

  System dwudrożnych głośników z przodu i z tyłu, zapewnia bardzo wysoką jakość brzmienia  
z czterech głośników, standard w poł. z linią PURE

  System ośmiu głośników, został specjalnie dostosowany do wnętrza samochodu i oferuje  
pierwszorzędne wrażenia dźwiękowe oraz doskonałą jakość brzmienia, standard w poł. z linią 
PROGRESSIVE i linią POWER
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Doskonały napęd z mocnymi silnikami.
W każdym napędzie Klasy X bije mocne i wytrwałe serce. Szczytowa wersja silnikowa z wysokoprężną jednostką 
napędową V6 zachwyca swym maksymalnym momentem obrotowym 550 Nm i wysoką dynamiką już przy  
niskich obrotach silnika. Dzięki nim jazda po drogach i bezdrożach nie napotyka praktycznie na żadne ograni-
czenia. Wszystkie wersje silnikowe mają cechy wspólne ‒ układ bezpośredniego wtrysku paliwa w systemie 
Common Rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi, turbodoładowanie, układ oczyszczania spalin w techno-
logii SCR (Selective Catalytic Reduction) oraz zdolność do holowania ciężkich przyczep.

PRZEGLĄD WERSJI SILNIKOWYCH:

X 220 d 4MATIC o mocy 120 kW (163 KM) i momencie obrotowym 403 Nm, 
z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów i dołączanym napędem  
na wszystkie koła

X 250 d 4MATIC o mocy 140 kW (190 KM) i momencie obrotowym 450 Nm, 
z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów i dołączanym napędem  
na wszystkie koła 

X 250 d 4MATIC o mocy 140 kW (190 KM) i momencie obrotowym 450 Nm, 
z 7-stopniową automatyczną skrzynią biegów i dołączanym napędem  
na wszystkie koła 

X 350 d 4MATIC o mocy 190 kW (258 KM) i momencie obrotowym 550 Nm, 
ze skrzynią biegów 7G-TRONIC PLUS i stałym napędem na wszystkie koła 

m WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie dane techniczne Klasy X  
na stronie 52 i następnych.
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Mocno zbudowany do trudnych zadań.
Solidna rama drabinowa zniesie wiele przeciwności. Zastosowane w niej profile zamknięte zapewniają  
ramie nadzwyczajną stabilność i sztywność na skręcanie – to jej zaleta w porównaniu z ramami wykona-
nymi z ceowników prostokątnych. Sztywną oś tylną można obciążać sporym ładunkiem, a duży zakres  
jej wykrzyżowania polepsza trakcję w warunkach terenowych. Jednak wytrzymałość i wysoka obciążalność 
to nie jedyne zalety Klasy X. Poprzez zastosowanie wielowahaczowego zawieszenia ze sprężynami  
śrubowymi na tylnej osi zadbano także o radość z jazdy i komfort.



1
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Dobra charakterystyka przełączania biegów – 
na drodze i w terenie.
Na drodze czy w terenie ‒ zarówno 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, jak i 7-stopnio-
wa automatyczna skrzynia biegów czy 7G-TRONIC PLUS1 mają opanowane obie charaktery s-
tyki  rzełączania biegów. Precyzyjnie zestopniowane biegi skrzyni 7G-TRONIC PLUS utrzymują 
maksymalnie niski poziom obrotów, hałasu i zużycia paliwa. Daje to doskonały komfort prze-
łączania oraz wysoki potencjał paliwooszczędnej jazdy. Ponadto funkcja wielostopniowej 
redukcji biegów umożliwia szybkie i dynamiczne sprinty podczas jazdy – na przykład w cza-
sie manewru wyprzedzania. Również 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów jest starannie 
zestrojona z poszczególnymi silnikami oraz umożliwia komfortowe i precyzyjne przełączanie 
biegów.

1   Tylko w poł. z X 350 d 4MATIC.

RODZAJE SKRZYŃ BIEGÓW W SKRÓCIE:

1   6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów wyróżnia się wysokim komfortem przełączania biegów, precyzyjnymi 
skokami dźwigni oraz harmonijnym procesem zmiany biegów.

2  7-stopniowa automatyczna skrzynia biegów umożliwia komfortową i oszczędną jazdę przy niskich prędkościach  
obrotowych silnika, jak również mocne, szybkie przyspieszenia – np. podczas wyprzedzania.

3  Automatyczna skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS wyróżnia się sportową dynamiką jazdy, doskonałym komfortem  
przełączania i wysokim potencjałem oszczędności paliwa.
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Ekspresyjny wizerunek.
Klasa X stoi zawsze na atrakcyjnych kołach. W szczegól-
ności obręcze kół ze stopu metali lekkich nadają jej  
indywidualny wygląd i podkreślają jej wyrazisty charakter.

R1G   Stalowe obręcze kół 43,2 cm (17 cali) z 12 otworami, z ogumieniem 
255/65 R17 na obręczy 7,5 J x 17 ET 50 (standard w poł. z linią PURE, 
opcja w poł. z linią PROGRESSIVE)

R1A  Obręcze kół ze stopu m. lekkich 43,2 cm (17 cali) z 6 ramionami,  
z ogumieniem 255/65 R17 na obręczy 7,5 J x 17 ET 50  
(standard w poł. z linią PROGRESSIVE, opcja w poł. z linią PURE)

R1B  Obręcze kół ze stopu m. lekkich 43,2 cm (17 cali) z 6 podw.  
ramionami, z ogumieniem 255/65 R17 na obręczy 7,5 J x 17 ET 50 
(opcja w poł. z linią PURE i PROGRESSIVE)

R1C  Obręcze kół ze stopu m. lekkich 45,7 cm (18 cali) z 6 podw.  
ramionami, z ogumieniem 255/60 R18 na obręczy 7,5 J x 18 ET 50 
(standard w poł. z linią POWER, opcja w poł. z linią PROGRESSIVE)

R1D  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali) z 5 podwój-
nymi ramionami, lakierowane w kolorze czarnym i nabłyszczane,  
z ogumieniem 255/60 R18 na obręczy 7,5 J x 18 ET 50 (opcja w poł. 
z linią PROGRESSIVE i POWER)

R1E  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 6 podwój-
nymi ramionami, lakierowane w kolorze czarnym i nabłyszczane,  
z ogumieniem 255/55 R19 na obręczy 7,5 J x 19 ET 50 (opcja w poł.  
z linią PROGRESSIVE i POWER)

R1F  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali), wieloramienne, 
lakierowane w kolorze szarość tremolitu i nabłyszczane, z ogumieniem 
255/55 R19 na obręczy 7,5 J x 19 ET 50 (opcja w poł. z linią PROGRESSIVE 
i POWER)

m WIĘCEJ INFORMACJI 

o Oryginalnych Akcesoriach Mercedes-Benz można znaleźć na stronie 
internetowej http://configurator.mercedes-benz-accessories.com lub 
uzyskać bezpośrednio u najbliższego dealera Mercedes-Benz.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Tapicerki  
i elementy ozdobne.

Linia PURE Linia POWERLinia PROGRESSIVE

Elementy ozdobne  
w linii POWER

1 Wyposażenie dodatkowe.

Klasa X | Tapicerki i elementy ozdobne

Tapicerki

VY2
VU9
S1F
S1H

S1G
S1B

tkanina Tunja w kolorze czarnym
imitacja skóry czarna1

tkanina Posadas w kolorze czarnym
sztuczna skóra ARTICO / mikrofaza DINAMICA  
w kolorze czarnym
skóra w kolorze czarnym1

skóra w brązie orzechowym1

Elementy ozdobne

F2I

F2J

F2K

element ozdobny w stylizacji pikselowej w kolorze  
czarnym mat
element ozdobny stylizowany na polerowane wzdłużnie  
aluminium1

element ozdobny imitujący drewniany mazerunek  
w kolorze brązowym mat1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Lakiery.

1 Wyposażenie dodatkowe.

Lakiery standardowe

3142
6580
9139

czerwień danakilska
zieleń granitowa
biel Chisany

Lakiery metalizowane1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

brąz aksynitu
błękit cavansytu
szarość skalna
czerń Kabary
biel Beringa
diamentowosrebrny

Lakiery standardowe Lakiery metalizowane1

Klasa X | Lakiery
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Dane techniczne.

1  Dołączany napęd na wszystkie koła. 2 Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg rozporządzenia [WE] 715/2007 w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 3 Inne rozmiary 
ogumienia dostępne opcjonalnie. 4 Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to „zmierzone wartości CO2 wg NEDC” w myśl art. 2 pkt 2 rozporządzenia  
wykonawczego (UE) 2017/1152. Zużycie paliwa zostało obliczone na podstawie tych wartości. Zużycie prądu określono na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE. Ze względu na zmiany prawne obowią-
zujących procedur kontrolnych w świadectwie zgodności pojazdu obowiązującym w odniesieniu do dopuszczenia pojazdu do ruchu mogą być wprowadzone wyższe wartości. 5 Pojemność zbiornika dla 

To, co najlepsze dla silnika:
Oryginalny Olej Silnikowy  
Mercedes-Benz.

Klasa X | Dane techniczne

Silniki wysokoprężne

X 220 d 4MATIC1 X 250 d 4MATIC1

Liczba/układ cylindrów 4/R 4/R

Całkowita pojemność skokowa w cm3 2298 2298

Moc nominalna2 w kW (KM) przy obr./min 120 (163)/3750 140 (190)/3750

Nominalny moment obrotowy2 w Nm przy obr./min 403/1500–2500 450/1500–2500

Ręczna mechaniczna skrzynia biegów [automatyczna skrzynia biegów] 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów [–] 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów [7-stopniowa automatyczna skrzynia biegów]

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. [autom. skrzynia biegów] 12,9 [–] 11,1 [11,8]

Prędkość maksymalna ok. w km/h [autom. skrzynia biegów] 170 [–] 180 [175]

Standardowe ogumienie3 255/65 R17 255/65 R17

Zużycie paliwa4, 5 w l/100 km
miasto [autom. skrzynia biegów]

poza miastem [autom. skrzynia biegów]

średnio [autom. skrzynia biegów]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

8,3 [9,6]

7,0 [6,9]

7,5 [7,9]

Emisja CO2
4 w g/km średnio [autom. skrzynia biegów] 200 [–] 197 [207]

Powierzchnia ładunkowa skrzyni ładunkowej w m2 2,466 2,466

Średnica zawracania w m 13,4 13,4

Masa własna6, 7 w kg [autom. skrzynia biegów] 2216 [–] 2226 [2234]

Ładowność7 w kg [autom. skrzynia biegów] 1034 [–] 1024 [1016]

Dopuszczalna masa całkowita w kg 3250 3250

Masa przyczepy w kg, z hamulcem/bez hamulca 3500/750 3500/750

Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą w kg 6130 6130
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wszystkich silników standardowo ok. 73 l., rezerwa ok. 10 l. Pojemność zbiornika AdBlue®: ok. 17 l. 6 Dane zgodnie z rozpo rządzeniem (UE) 1230/2012 w brzmieniu aktualnym w momencie składania publikacji do druku. (Z kierowcą, 75 kg, wszystkimi płynami eksploatacyjnymi i zbiornikiem napełnionym 
w 90%.) 7 Rzeczywiste wartości zużycia zależą m.in. od masy pojazdu i wybranego wyposażenia. Więcej informacji udzieli Państwu dealer Mercedes-Benz. Elementy wyposażenia dodatkowego i oryginalne akcesoria (np. relingi dachowe, hardtop itd.) mogą zmieniać istotne właściwości pojazdu,  
np. masę, opór toczenia czy opór aerodynamiczny, oraz wpływać w ten sposób, wraz z warunkami komunikacyjnymi i pogodowymi, na parametry zużycia paliwa i osiągi. Więcej danych technicznych na stronach internetowych www.mercedes-benz.pl.

Klasa X | Dane techniczne

X 350 d 4MATIC

6/R

2987

190 (258)/3400

550/1400–3200

– [7G-TRONIC PLUS]

– [7,9]

– [205]

255/65 R17

– [10,3–10,0]

– [8,3–8,1]

– [9,0–8,8]

– [236–230]

2,466

13,4

– [2249–2389]

– [861–1001]

3250

3500/750

6180
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Informacje o niniejszej broszurze: Po zakończeniu redakcji niniejszej publikacji, 20.03.2018 r., mogły nastąpić zmiany 
w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy 
zmian konstrukcji czy formy, odstępstw od ustalonej kolorystyki, jak również do zmian zakresu dostawy, o ile te zmiany 
i odstępstwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamó-
wienia lub przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie jest to podstawą nabycia jakichkolwiek praw 
ani roszczeń. Ilustracje i opisy mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego 
zakresu dostawy. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Niniejsza publikacja może 
zawierać typy pojazdów i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach.

Niniejsza publikacja jest przeznaczona na rynek międzynarodowy. Wzmiankowane przepisy ustawowe i podatkowe 
oraz ich skutki prawne obowiązują jedynie w Niemczech. Wiążących i aktualnych informacji udzielą Państwu dealerzy 
samochodów Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.pl

Zapisywanie danych technicznych w pojeździe. Elektroniczne komponenty pojazdu (np. urządzenie sterujące  
poduszkami powietrznymi, urządzenie sterujące pracą silnika itd.) są wyposażone w moduły pamięci do zapisu danych 
technicznych, takich jak np. komunikaty o usterkach, prędkość pojazdu, moc hamowania czy sposób działania sys-
temów wspomagania bezpieczeństwa i systemów wspomagania kierowcy w przypadku kolizji (dane audio i wideo  

nie są zapisywane). Dane te są zapisywane krótkotrwale i punktowo, jako zapisy chwili, np. w przypadku komunikatu  
o usterce, rejestrowane przez bardzo krótki czas (maksymalnie kilka sekund), np. w przypadku kolizji, bądź skrótowo, 
np. w celu oceny obciążenia części. Zapisane dane mogą być odczytywane poprzez interfejsy w pojeździe oraz prze-
twarzane i wykorzystywane – przez przeszkolonych mechaników, w celach diagnostycznych lub usunięcia ewentualnych 
usterek, lub przez producenta ‒ do analizy i udoskonalania funkcji pojazdu. Na życzenie klienta dane te mogą posłu-
żyć jako podstawa do świadczenia opcjonalnych usług. Transfer danych z pojazdu do producenta lub innych podmiotów 
następuje zasadniczo wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa (np. połączenie alarmowe z pojazdu eCall), 
bądź na podstawie umowy zawartej z klientem, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych. Więcej informacji 
o danych zapisywanych w pojeździe zawarto w jego instrukcji obsługi, dołączonej do samochodu w wersji drukowanej, 
lub w Internecie ‒ na stronie internetowej www.mercedes-benz.com 

Odbiór pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po długoletnim użytkowaniu przez Państwa Mercedesa Klasy X zapew-
nimy jego przyjęcie i utylizację w sposób możliwie nieuciążliwy dla środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą  
Unii Europejskiej w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do tego momentu upłynie jednak jeszcze dużo czasu. 
Z chwilą wejścia w życie w Polsce przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Mercedes-Benz Polska 
Sp. z o.o. zobowiązuje się, zgodnie z tymi przepisami oraz przywołaną dyrektywą Unii Europejskiej, zapewnić odbiór 
pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich utylizację w sposób możliwie nieuciążliwy dla środowiska naturalnego.  
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mercedes-benz.pl/recykling.


