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Bezkresne nadmorskie trasy zachwycają bardziej niż miejskie ulice. Gorące 
źródła budzą fascynację większą niż kąpieliska termalne. Dla miłośników prawdziwej 
przygody mamy obecnie w ofercie trzy samochody rekreacyjne i kempingowe 
Marco Polo.
Zachęcamy, aby najpiękniejsze strony świata poznawać w komfortowym i uniwer
salnym Marco Polo, I cieszyć się jego doskonałym designem, przestronnym  
wnętrzem i wyjątkową, domową atmosferą.

Spontaniczne podróże czy wyzwania sportowe – Marco Polo HORIZON i Marco Polo 
ACTIVITY będą odpowiednim wyborem dla wszystkich, którzy chętnie podróżują  
i preferują aktywne spędzanie wolnego czasu. Przestronne wnętrze i wysoka funk
cjonalność tych samochodów umożliwiają ucieczkę od codzienności oraz odważne 
wychodzenie naprzeciw przygodzie.

Czas wolny nabiera kolorytu.
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Twój samochód już jest niezwykły.

4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d
Brąz dolomitu metalik
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali) 
z 5 podwójnymi ramionami, lakierowane w szarości 
tremolitu i nabłyszczane 

Mercedes-Benz Marco Polo HORIZON 220 d
Brylantowosrebrny metalik
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) 
z 16 ramionami, lakierowane w kolorze czarnym  
i nabłyszczane 

Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d
Szarość indu metalik
Stalowe obręcze kół 43,2 cm (17 cali) z pełnymi 
osłonami kół, z ogumieniem 225/55 R17, tapicerka 
z tkaniny Santiago w kolorze czarnym

6 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d
Brąz dolomitu metalik
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali) 
z 5 podwójnymi ramionami, lakierowane w kolorze 
szarość tremolitu i nabłysz czane, tapicerka ze skóry 
Lugano w kolorze beż jedwabiu Marco Polo, ele
menty ozdobne w optyce lakier fortepianowy w kolo
rze czarnym połyskującym

10 | Mercedes-Benz Marco Polo HORIZON 220 d
Brylantowosrebrny metalik
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) 
z 16 ramionami, lakierowane w kolorze czarnym  
i nabłyszczane, tapicerka ze skóry Lugano w kolorze 
czarnym, elementy ozdobne imitujące lakier forte
pianowy w kolorze czarnym połyskującym

14 | Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d
Szarość indu metalik
Stalowe obręcze kół 43,2 cm (17 cali) z pełnymi 
osłonami kół, z ogumieniem 225/55 R17, tapicerka 
z tkaniny Santiago czarny

18 | Możliwości wyposażenia w skrócie
20 | Mercedes me
28 | Integralny system bezpieczeństwa
30 | MercedesBenz Intelligent Drive
31 | Systemy wspomagania
32 | Informacja i rozrywka
33 | Multimedia
34 | Silniki
36 | Napęd, skrzynia biegów i układ jezdny

38 | Wyposażenie standardowe Marco Polo
40 |  Wyposażenie standardowe  

Marco Polo HORIZON
42 | Wyposażenie dodatkowe Marco Polo
44 | Wyposażenie dodatkowe Marco Polo HORIZON
45 | Przestrzeń pasażerska Marco Polo HORIZON
46 | AMG Line
47 | Pakiet Night
48 | Pakiety stylizacyjne
50 | Wyposażenie standardowe Marco Polo ACTIVITY
52 | Wyposażenie dodatkowe Marco Polo ACTIVITY
54 |  Wyposażenie standardowe i dodatkowe
56 | Obręcze kół 
57 | Oryginalne akcesoria
58 | Tapicerki i elementy ozdobne 
59 | Lakiery
60 | Wymiary Marco Polo
62 | Wymiary Marco Polo HORIZON
64 | Wymiary Marco Polo ACTIVITY
66 | Dane techniczne Marco Polo
68 | Dane techniczne Marco Polo HORIZON
70 | Dane techniczne Marco Polo ACTIVITY

Ilustracje mogą zawierać akcesoria i wyposażenie dodatkowe, nienależące do wyposażenia standardowego, które można wybrać bądź z nich zrezygnować. Wyczerpujące informacje o wartościach zużycia paliwa znajdą Państwo w „Danych technicznych”. 
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Marco Polo. Przyjemny kemping. Atrakcyjny design 
Marco Polo zachwyca wszystkich. Ekskluzywną atrakcją 
podróżujących będzie natomiast niezwykły komfort jazdy, 
komfort mieszkalny i komfort snu. Na życzenie wsparciem 
w podróży będą kompleksowe systemy wspomagania. 
Dzięki wyposażeniu kempingowemu o wysokiej jakości, 
po przybyciu do celu szybko poczują się Państwo jak  
w domu. System informacyjnorozrywkowy COMAND 
Online zapewnia różnorodną rozrywkę. Można go wy
godnie obsługiwać za pomocą panelu dotykowego ze ste
rownikiem lub systemu obsługi głosowej LINGUATRONIC.  
W trasie i u celu podróży system nagłaśniający na życzenie 
umożliwia najwyższej klasy doświadczenie obcowania  
z dźwiękiem w pojeździe.

Marco Polo HORIZON. W wielkim stylu naprzeciw 
przygodzie. Marco Polo HORIZON to stylowy samochód  
z przyjaznym wnętrzem, doskonały dla spontanicznych 
podróżników. Łączy on dynamikę i komfort jazdy charak
terystyczne dla samochodów osobowych z możliwością  
wygodnego noclegu dla maksymalnie pięciu osób. Także 
opcje wyposażenia Marco Polo HORIZON są niemal  
nieograniczone: dotyczy to zarówno elementów komforto
wych i stylizacyjnych, jak i systemów rozrywkowych,  
nawigacyjnych i wspomagania. Możliwość elastycznej aran
żacji układów siedzeń dla maksymalnie siedmiu osób 
oraz wysokość pojazdu nieprzekraczająca dwóch metrów, 
umożliwiająca parkowanie w typowych garażach, czynią  
go również cennym towarzyszem w codziennej eksploatacji.

Marco Polo ACTIVITY. Zindywidualizowane podróżo-
wanie. Funkcjonalny samochód kempingowy lub przestronne 
auto rekreacyjne: Marco Polo ACTIVITY zachwyca w każdej 
podróży. Jego wnętrze można bardzo szybko przekształcić 
w przyjemną przestrzeń sypialną i mieszkalną dla maksy
malnie pięciu osób. Na opcjonalnych fotelach Marco Polo 
ACTIVITY przewiezie nawet łącznie siedem osób. Równie 
różnorodne, jak wnętrze, są jego warianty napędu: zależnie 
od wersji silnikowej dostępny jest napęd na koła przednie1, 
na koła tylne bądź na wszystkie koła.

Samochody rekreacyjne i kempingowe Marco Polo.

1  Marco Polo ACTIVITY z napędem na przednie koła od czerwca 2018 r. będzie przejściowo niedostępny w niektórych krajach. Więcej informacji można zasięgnąć u dealera Mercedes Benz.
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Twoja deklaracja niezależności.
Marco Polo to kompaktowy samochód kempingowy dla osób, które również w podróży cenią sobie design  
i komfort. Oferuje on wiele rozwiązań umożliwiających jazdę, mieszkanie i spanie na wysokim poziomie: jego 
wnętrze wyposażono w przemyślaną zabudowę z doskonałą kuchnią i szafkami, podnoszony dach z łóżkiem  
dachowym oraz 2osobową kanapę z funkcją komfortowej leżanki, a więc wygodne miejsca do spania nawet 
dla czterech osób. Swym wysokiej jakości wyposażeniem i intuicyjnym systemem informacyjnorozrywko
wym pojazd ten fascynuje zarówno w podróży, jak i na co dzień. Tworzy na drodze nowe wzorce nie tylko dzięki 
swojemu wizerunkowi zewnętrznemu, ale także za sprawą paliwooszczędnych i jednocześnie dynamicznych 
silników. Jeśli więc dzisiaj jeszcze nie wiedzą Państwo, dokąd jutro poprowadzi droga – Marco Polo daje  
swobodę wyboru.
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Dzięki nowoczesnej koncepcji umeblowania z szafkami na ubrania i schowkami w fotelach oraz 
ekskluzywnym elementom wyposażenia, takim jak wykładzina podłogowa imitująca podłogę 
jachtu, a także elementy ozdobne w stylizacji lakieru fortepianowego, mogą Państwo podróżować 
w stylowym wnętrzu. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć bogato wyposażonego ciągu kuchen
nego ze zintegrowaną lodówką, praktycznych szuflad oraz dużego składanego stolika. Zanim jednak 
posileni wyruszą Państwo ku następnemu celowi, warto powspominać dotychczasową podróż 
na komfortowej leżance lub wygodnym łóżku dachowym – w niezrównanie przyjemnej atmosferze 
z nastrojowym oświetleniem wnętrza1.

Wyśmienita kuchnia pod gołym niebem.

1 Dostępne w wyposażeniu dodatkowym.
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Marco Polo HORIZON to prawdziwe odkrycie dla wszystkich, którzy lubią stylowe i spontaniczne wyprawy 
naprzeciw przygodzie: dynamicznie i komfortowo niczym samochód osobowy zawiezie on Państwa w wymarzone 
miejsca. Jego przyjazne wnętrze umożliwia zaczerpnięcie nowych sił w trakcie podróży. Dzięki podnoszonemu 
dachowi z łóżkiem dachowym i komfortowej leżance po bogatym w przeżycia dniu powstanie tu nawet pięć 
miejsc do spania. Opcje wypo sażenia tego auta są tak indywidualne, jak cele Państwa podróży: począw szy  
od elementów komfortowych i stylizacyjnych, poprzez multimedia, po systemy wspomagania. A teraz najlepsza 
informacja: dzięki wysokiemu komfortowi i adaptacyjnemu układowi wnętrza oraz nieprzekraczającej dwóch 
metrów wysokości auta, umożliwiającej wjazd do typowego garażu, docenią Państwo swego Marco Polo 
HORIZON zarówno w codziennej eksploatacji, jak i w roli samochodu rekreacyjnego.

Przeżyć coś, o czym inni śnią.
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Podróżując Marco Polo HORIZON, warto podziwiać nie tylko mijane atrakcje turystyczne. Wzrok 
przyciąga już bowiem doskonała stylistyka wystroju wnętrza ze szlachetnymi materiałami i stylowo 
zaprojektowanym kokpitem. Ekskluzywne pakiety stylizacyjne umożliwiają dodatkowe uszlachet
nienie wnętrza wyposażeniem skórzanym i elementami ozdobnymi. Dzięki ergonomicznym, łatwo 
obracanym, komfortowym fotelom kierowcy i pasażera obok można stworzyć sprzyjający rozmowie 
komplet wypoczynkowy, tworzący elegancką atmosferę. Po dniu pełnym wrażeń komfortowa leżanka 
i wygodne łóżko dachowe zapewnią nawet pięć miejsc do spania przed następnym dniem podróży – 
bowiem przygodami najlepiej cieszyć się wypoczętym.

Szlachetna przyjemność podróżowania.
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Zakończ codzienność, rozpocznij rekreację! Marco Polo ACTIVITY jest uniwersalnym i ekonomicznym samochodem 
rekreacyjnym dla rodzin i osób ceniących spontaniczność w aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Dzięki praktycz
nemu podnoszonemu dachowi i 3osobowej kanapie z funkcją komfortowej leżanki powstanie tu błyskawicznie 
nawet pięć komfortowych miejsc do spania. Korzystając z maksymalnej wysokości wnętrza 2350 mm, obrotowych 
foteli komfortowych z przodu i składanego stolika, mają zawsze do dyspozycji Państwo przytulne miejsce piknikowe. 
Równie uniwersalny jest Marco Polo ACTIVITY pod względem wariantów napędu: dostępne są modele z napędem 
na koła przednie1, na koła tylne lub na wszystkie koła. Także w codziennej eksploatacji skorzystają Państwo  
z jego zwrotności i nieprzekraczającej dwóch metrów wysokości, umożliwiającej parkowanie w typowych garażach.

Czas wolny i przyjemności życia.

1  Marco Polo ACTIVITY z napędem na przednie koła od czerwca 2018 r. będzie przejściowo niedostępny w niektórych krajach. Więcej informacji można zasięgnąć u dealera Mercedes Benz.
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W Marco Polo ACTIVITY żaden dzień nie jest taki jak inne. Jego wnętrze wyróżnia się funkcjonalną, adaptacyjną  
organizacją przestrzeni i wieloma praktycznymi możliwościami przechowywania przedmiotów. Obrotowe komfortowe 
fotele kierowcy i pasażera obok, praktyczny składany stolik, gniazdka 12 V i okna uchylne gwarantują, że sponta
niczni odkrywcy nie będą musieli rezygnować z żadnych udogodnień nawet w oddaleniu od codzienności. Natomiast 
dzięki mechanicznie podnoszonemu dachowi oraz wygodnej leżance z opcjonalną powłoką do spania można 
 cieszyć się nie tylko przyjemną wysokością wnętrza do 2350 mm, ale również błyskawicznie przekształcić Marco Polo 
ACTIVITY w samochód rekreacyjny z maksymalnie pięcioma komfortowymi miejscami do spania.

Przestrzeń nie tylko na marzenia.



18

Gwiazdy na turystycznym niebie.
Samochody rekreacyjne i kempingowe Marco Polo.
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Najważniejsze zalety Marco Polo: 
• Nawet 4 komfortowe miejsca do spania na 2oso

bowej kanapie z funkcją komfortowej leżanki,  
wyposażonej w elektropneumatyczne oparcie  
i 2 miejsca na łóżku dachowym

• 4 siedzenia w standardzie, opcjonalnie możliwość 
zwiększenia liczby siedzeń do 6

• Ciąg kuchenny z dwoma gazowymi płytami kuchen
nymi, zlewozmywakiem, zintegrowaną lodówką  
i składanym stolikiem

• Przestrzenie bagażowe o różnorodnym przezna
czeniu: szafy, szuflady i schowek dachowy

• Zbiorniki na wodę i ścieki
• Zewnętrzne przyłącze elektryczne oraz gniazdo 

230 V i gniazdo USB
• Wiele możliwości indywidualizacji z linią AMG,  

pakietem Night i pakietem stylizacyjnym we wnętrzu

Najważniejsze zalety Marco Polo HORIZON:
• Nawet 5 komfortowych miejsc do spania  

na 3osobowej kanapie z funkcją komfortowej  
leżanki wzgl. na łóżku dachowym

• 5 siedzeń w standardzie, opcjonalnie możliwość 
zwiększenia liczby siedzeń do 7

• Dostępne różnorodne możliwości układu siedzeń, 
np. 4 komfortowe pojedyncze fotele z tyłu1

• Drugie drzwi przesuwne po stronie kierowcy, opcja
• Wiele możliwości indywidualizacji z linią AMG,  

pakietem Night, pakietem stylizacyjnym we wnętrzu 
oraz pakietem wyposażenia wnętrza Premium

Najważniejsze zalety Marco Polo ACTIVITY:
• Nawet 5 komfortowych miejsc do spania  

na 3osobowej kanapie z funkcją komfortowej  
leżanki wzgl. na łóżku dachowym

• 5 siedzeń w standardzie, opcjonalnie możliwość 
zwiększenia liczby siedzeń do 7

• Drugie drzwi przesuwne po stronie kierowcy, opcja
• Pięć silników wysokoprężnych 
• Trzy warianty napędu do wyboru: napęd na koła 

przednie2, na koła tylne lub na wszystkie koła
• Możliwości indywidualizacji ‒ duży wybór  

obręczy kół ze stopu metali lekkich, chromowana 
osłona chłodnicy i pakiet chromowanego  
wyposażenia wnętrza

Samochody rekreacyjne i kempingowe Marco Polo komfortowo zawiozą kierowcę i jego pasażerów na miejsce wypoczynku czy urlopu. Wyposażenie wszystkich pojazdów obejmuje 
mechaniczny dach podnoszony, zwiększający maksymalną wysokość wnętrza do 2350 mm, obrotowe komfortowe fotele dla kierowcy i pasażera obok oraz wiele poduszek powietrznych. 
Po zamknięciu podnoszonego dachu wysokość pojazdy nie przekracza dwóch metrów, co pozwala na bezproblemowe korzystanie z typowych garaży, parkingów wielopoziomowych, 
podziemnych i myjni.

1  Wybór tego wariantu wyposażenia w fotele wymusza rezygnację z 3osobowej kanapy z funkcją komfortowej leżanki w 2. rzędzie tylnym. 2 Marco Polo ACTIVITY z napędem na przednie koła od czerwca 2018 r. będzie przejściowo niedostępny w niektórych krajach. Więcej informacji można  
zasięgnąć u dealera Mercedes Benz.
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Usługi Mercedes me są dostępne dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON w wybranych krajach. Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer MercedesBenz.

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 liczne inne 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 MercedesBenz 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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1  Zależnie od dostępności na rynku. 
Usługi Mercedes me są dostępne dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON w wybranych krajach. Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer MercedesBenz.

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.

Mercedes me move daje dostęp do inteligentnych rozwią
zań mobilnościowych: car2go jest pionierem i światowym  
leaderem rynkowym w dziedzinie tzw. carsharingu (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. MercedesBenz 
Rent oferuje krótko i długotrwały wynajem samochodów 
na każdą okazję u dealera MercedesBenz 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 MercedesBenz 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 
 MercedesBenz Bank/MercedesBenz 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 MercedesBenz. 
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 odnawia się przy każdym przeglądzie serwisowym wykonywanym u autoryzowanego dealera MercedesBenz do terminu następnej 
planowej wizyty serwisowej – maksymalnie do 30 lat od daty pierwszej rejestracji. Marco Polo i Marco Polo HORIZON dotyczą świadczenia i warunki Mobilo MercedesBenz w aktualnie obowiązującym 
brzmieniu. Marco Polo ACTIVITY dotyczą świadczenia i warunki MobiloVan MercedesBenz w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 2 Za połączenia z zagranicy mogą być naliczane opłaty roamingowe. 
Europejska infolinia pomocy awaryjnej dla Marco Polo ACTIVITY: 00 800 3 777 7777.

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

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

To, co najlepsze dla Państwa mobilności. Z rozwiąza
niem mobilnościowym Mobilo1 MercedesBenz 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, samo
chodu zastępczego, usługi holowania czy noclegu w hotelu. 
Mobilo jest świadczeniem standardowym przez dwa lata 
od momentu pierwszej rejestracji pojazdu, a następnie moż
na ją przedłużać przy każdym przeglądzie technicznym 
wykonanym u autoryzowanego dealera, przez okres mak
symalnie 30 lat. Zawsze, gdy potrzebują Państwo pomocy, 
czekamy na Państwa telefon pod bezpłatnym w całej Europie 
numerem 00 800 1 777 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 
MercedesBenz w sport ma długą tradycję. Do dzisiaj sport ma wpływ na naszą markę i na każdy 
pojazd z gwiazdą. Stuttgarckie muzeum MercedesBenz przybliży Państwu tę wyjątkową historię tak, 
jak gdyby zdarzyła się wczoraj. 

m JESZCZE WIĘCEJ DOZNAŃ 

W muzeum MercedesBenz 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?

MercedesAMG F1 W09 EQ Power+, sezon 2018.

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 MercedesAMG 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 MercedesAMG 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 MercedesAMG Petronas Motorsport w swoich 
samochodach MercedesAMG F1 W09 EQ Power+. Wartość sukcesów wykracza daleko poza tor 
wyścigowy: każdy przejechany metr odcinka napędza rozwój na przykład lekkich materiałów i tech
nologii hybrydowej wykorzystywanych w produkcji seryjnej.
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Bogate wyposażenie samochodów rekreacyjnych i kempingowych Marco Polo w elementy bezpieczeństwa jest w tym segmencie wzorcowe. Jego podstawą jest integralny system 
bezpieczeństwa marki MercedesBenz, obejmujący cztery fazy: począwszy od bezpiecznej jazdy, poprzez prewencyjną ochronę w obliczu niebezpieczeństwa i odpowiednią do potrzeb 
ochronę podczas wypadku, po minimalizację szkód po wypadku. Przykładem niech będzie telefon alarmowy MercedesBenz1 ‒ element Mercedes me connect Usług Podstawowych. 
Wysoki poziom bezpieczeństwa we wnętrzu tych pojazdów potwierdziła instytucja certyfikacyjna TÜV Rheinland, wyróżniając je znakiem jakości „Sprawdzona ochrona pasażerów”2.

m JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Jeśli potrzebują Państwo pomocy na trasie, możliwy jest bezpłatny  
kontakt z Service24h MercedesBenz pod numerem telefonu 
00800 1777 7777 lub alternatywnie +49 69 95 30 72 77. Zintegrowana 
usługa telematyczna MercedesBenz Contact – w połączeniu z telefo
nem komórkowym – umożliwia także automatyczne połączenie z naszym 
Centrum Obsługi Klienta oraz przekazanie istotnych informacji o pojeź
dzie i jego danych pozycyjnych.

1  Wyposażenie dostępne tylko dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON. 2 W ramach zdefiniowanego przez TÜV Rheinland przebiegu wypadku oceniano ochronę pasażerów samochodu przed ładunkiem oraz stabilność zamontowanych mebli. W ramach tego testu, przy zderzeniu z prędkością 56 km/h 
konstrukcja pojazdu zaabsorbowała występujące siły nie wykazując znacznych deformacji we wnętrzu. Zamontowane we wnętrzu elementy pozostały nieuszkodzone, a drzwi mebli nie otworzyły się. Więcej informacji o teście znajdą Państwo, korzystając z zamieszczonego kodu QR, w internetowej bazie 
danych certyfikatów Certipedia TÜV Rheinland.

BEZPIECZNA JAZDA. 

Systemy bezpieczeństwa i wspomagania wspierają kierowcę 
w unikaniu niebezpieczeństw. Różnorodność i jakość tych 
systemów są wzorcowe w segmencie samochodów rekre
acyjnych i kempingowych. Wyposażenie standardowe  
zawiera asystenta bocznego wiatru i asystenta wspoma
gania koncentracji ATTENTION ASSIST, który ostrzega 
kierowcę, gdy rozpozna typowe oznaki zmęczenia. Także 
inne systemy na życzenie czynią jazdę jeszcze bezpiecz
niejszą i bardziej komfortową. Na przykład asystent hamo
wania, asystent martwego punktu i asystent utrzymania 
pasa ruchu, który pomaga unikać niezamierzonego zjazdu 
z pasa ruchu.

W OBLICZU NIEBEZPIECZEŃSTWA. 

Samochody kempingowe Marco Polo wyposażone  
są we wzor cowe elementy bezpieczeństwa, które w razie 
zagrożenia uruchamiają prewencyjnie mechanizmy 
ochronne, np. dostępny na życzenie prewencyjny system 
ochrony pasażerów PRESAFE® dla Marco Polo i Marco  
Polo HORIZON lub system PRESAFE® dla Marco Polo 
ACTIVITY, wcześnie rozpoznający krytyczne sytuacje  
podczas jazdy i przezornie uruchamiający mechanizmy 
chroniące pasażerów. Wśród nich są funkcja rewer
syjnego napinania przednich pasów bezpieczeństwa oraz 
zamknięcie otwartych okien.

PODCZAS WYPADKU.

Samochody kempingowe Marco Polo są bogato wyposażone 
w poduszki powietrzne i inne systemy wspomagania bez
pieczeństwa. Wyposażenie standardowe obejmuje poduszki 
powietrzne czołowe i nadokienne oraz poduszki powietrzne 
boczne chroniące klatkę piersiową i miednicę dla kierowcy 
i pasażera obok. Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX 
umożliwia komfortowe unieruchamianie odpowiednich fote

lików dziecięcych na kanapie lub na pojedynczych fotelach 
z tyłu.

PO WYPADKU.

W samochodach kempingowych Marco Polo różne mecha
nizmy, w zależności od rodzaju wypadku i siły zderzenia, 
mogą łagodzić skutki wypadku i umożliwiać szybkie ratowa
nie ludzi. Telefon alarmowy MercedesBenz1 zapewnia  
jak najszybszą pomoc na miejscu wypadku. To element 
Mercedes me connect Usług Podstawowych. Kolejne 
 mechanizmy obejmują np. funkcje aktywacji świateł awaryj
nych i włączenia awaryjnego oświetlenia wnętrza oraz 
 automatycznego wyłączania zapłonu i odryglowania drzwi.

Integralny system bezpieczeństwa.
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Ilustracja pokazuje poglądowo różne poduszki powietrzne po ich uruchomieniu i maksymalnym napełnieniu.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive obejmuje innowacyjne systemy wspomagania i bezpieczeństwa,  
odciążające kierowcę i asystujące mu. Atrakcjami wyposażenia są opcjonalny aktywny asystent parkowania 
z kamerą 360°1 i inteligentny system oświetlenia LED.

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Wizjonerskie rozwiązania.

INTELIGENTNA JAZDA

Aktywny asystent parkowania z kamerą 360°1 (opcja) kompleksowo wspo-
maga kierowcę podczas poszukiwania miejsca parkingowego, parkowania  
i manewrowania oraz wyświetla obrazy bezpośredniego otoczenia pojazdu  
na wyświetlaczu multimedialnym.

Aktywny asystent parkowania z kamerą cofania (opcja) odciąża kierowcę  
w wyszukiwaniu miejsca parkingowego i opuszczaniu go oraz podczas  
manewrowania.

Kamera cofania (opcja) realistycznie prezentuje bezpośrednie otoczenie  
z tyłu samochodu oraz pomaga unikać uszkodzeń podczas parkowania  
i manewrowania.

Inteligentny system oświetlenia ILS LED polepsza widoczność kierowcy,  
a tym samym bezpieczeństwo jazdy ‒ automatycznie dostosowuje oświetlenie 
jezdni do różnych sytuacji komunikacyjnych.

Asystent rozpoznawania znaków drogowych2 informuje o rozpoznanych przez 
siebie znakach z ograniczeniem prędkości oraz zakazach wjazdu i wyprzedzania, 
w ten sposób odciążając kierowcę.

m WIĘCEJ INFORMACJI

www.mercedes-benz-intelligent-drive.com/pl/pl/.

1  Aktywny asystent parkowania z kamerą 360° jest dostępny tylko dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON. 2 Asystent rozpoznawania znaków drogowych jest elementem 
opcjonalnego systemu informacyjno-rozrywkowego high-end COMAND Online, który jest dostępny opcjonalnie dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON.
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Do systemów wspomagania kierowcy należy dostępny na życzenie aktywny asystent regulacji odległości 
DISTRONIC1. Utrzymuje on odstęp od poprzedzających samochodów, zmniejszając obciążenie kierowcy 
na autostradzie lub w spowolnionym ruchu drogowym. Opcjonalny pakiet wspomagania jazdy stanowi 
połączenie adaptacyjnego asystenta hamowania2 lub systemu COLLISION PREVENTION ASSIST3, asystenta 
martwego punktu, asystenta utrzymania pasa ruchu oraz systemu PRE-SAFE®4. Te systemy wspomagania 
pomagają utrzymać minimalny odstęp bezpieczeństwa, hamować w nagłej sytuacji czy zauważać pojazdy 
w martwym punkcie oraz przeciwdziałają niezamierzonemu opuszczeniu pasa ruchu. W trudnych sytu-
acjach mogą przyczynić się do uniknięcia wypadku bądź złagodzić jego przebieg.

Systemy wspomagania. Pomocne mechanizmy.

POMOCNE WSPARCIE

Pakiet bezpieczeństwa na pasie ruchu (opcja) z asystentem utrzymania  
pasa ruchu i asystentem martwego punktu wspomaga kierowcę w utrzymywaniu 
pasa ruchu i podczas zmiany pasa na wielopasmowych drogach.

Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC1 (opcja) samoczynnie 
utrzymuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

Adaptacyjny asystent hamowania2 (opcja dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON) 
jest kombinacją ostrzeżenia o odległości i ostrzeżenia przed kolizją  
z asystentem hamowania BAS PRO.

System COLLISION PREVENTION ASSIST3 (opcja dla Marco Polo ACTIVITY)  
jest kombinacją ostrzeżenia o odległości i ostrzeżenia przed kolizją z asystentem 
hamowania BAS PRO.

Asystent bocznego wiatru (standard) przeciwdziała utracie toru jazdy na skutek 
gwałtownego podmuchu bocznego wiatru.

ATTENTION ASSIST (standard) za pomocą wielu parametrów rozpoznaje typowe 
objawy zmęczenia i ostrzega o nich kierowcę.

PRE-SAFE® (opcja dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON) lub system  
PRE-SAFE® (opcja dla Marco Polo ACTIVITY) potrafi wcześnie rozpoznawać 
niebezpieczne sytuacje podczas jazdy i przezornie uruchamiać mechani-
zmy chroniące pasażerów.

1  Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest dostępny tylko dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON. 2 Adaptacyjny asystent hamowania jest również dostępny  
na indywidualne życzenie dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON. 3 COLLISION PREVENTION ASSIST jest również dostępny na indywidualne życzenie dla Marco Polo ACTIVITY.

4 Pakiet wspomagania jazdy dla Marco Polo ACTIVITY zawiera automatyczny układ włączania świateł w zależności od jasności otoczenia zamiast systemu PRE-SAFE®.
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W Marco Polo i Marco Polo HORIZON poszukiwacze przygód są doskonale wyposażeni także w dziedzinie informacji, rozrywki 
i komunikacji – podczas jazdy i po przybyciu do celu. Opcjonalny system informacyjnorozrywkowy highend COMAND 
Online z przeglądarką internetową i aplikacjami MercedesBenz oraz z wysokiej jakości wizualizacją map 3D poprowadzi 
Państwa do wymarzonego celu z pomocą informacji o ruchu drogowym odbieranych w czasie rzeczywistym1 ‒ jeśli  
to możliwe, bez korków. Szybka i innowacyjna jest również obsługa systemu za pomocą ergonomicznego panelu dotykowego 
ze sterownikiem lub systemu obsługi głosowej LINGUATRONIC.

Informacja i rozrywka. Doskonałe połączenie. TALENTY KOMUNIKACYJNE

System Audio 20 USB (standard) oferuje innowacyjne funkcje w zakresie  
informacji, rozrywki i komunikacji w pojeździe, np. zestaw głośnomówiący 
Bluetooth® i złącze USB.

System Audio 20 CD z panelem dotykowym (opcja) zwiększa komfort  
obsługi za pomocą innowacyjnego panelu dotykowego i jest wyposażony  
w odtwarzacz płyt CD.

Garmin® MAP PILOT (opcja) przekształca Audio 20 CD z panelem dotykowym 
w pełnowartościowy system nawigacyjny z funkcją Live Traffic Information1, 
odbierającą informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, oraz wizu
alizacją map 3D.

W trasie i u celu podróży system nagłaśniający (opcja) umożliwia najwyższej 
klasy doświadczenie obcowania z dźwiękiem w pojeździe, dostępny tylko  
dla Marco Polo.

1 Dostępność tylko na określonych rynkach.

Marco Polo i Marco Polo HORIZON | Informacja i rozrywka
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Nowoczesne systemy audio na życzenie zapewniają doskonałe połączenia w Marco Polo ACTIVITY. Interfejs Bluetooth® 
umożliwia w pojeździe wykonywanie połączeń z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej, wizualizację SMSów i odtwarzanie 
muzyki. Najwyższej klasy model Audio 40 można intuicyjnie obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej  
rozdzielczości o przekątnej 17,8 cm (7 cali). Szybka nawigacja z twardym dyskiem z wysokiej jakości wizualizacją map 
topograficznych 3D uwzględnia Live Traffic Information1, umożliwiając omijanie korków drogowych i skracanie czasów 
przejazdu. Audio 15 można na życzenie rozszerzyć za pomocą modułu nawigacyjnego Becker® MAP PILOT do wysokiej 
jakości systemu nawigacyjnego o intuicyjnej obsłudze, z wizualizacją map 2D i 3D.

Multimedia. Bezpośrednie połączenie.

1 Live Traffic Information (informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, specyficzne dla danego kraju). 2 W Niemczech Audio 10 wchodzi w skład wyposażenia seryjnego Marco Polo ACTIVITY.

TWOI PARTNERZY KOMUNIKACYJNI

Audio 10 (opcja2) oferuje wiele cennych funkcji informacyjnych i komuni
kacyjnych: funkcję głośnomówiącą i Audio Streaming poprzez Bluetooth®,  
złącza USB i AuxIn oraz czytnik kart pamięci SD.

Audio 15 (opcja) oferuje dodatkowo (oprócz zakresu Audio 10) wyświetlacz  
w technologii TFT o wysokiej rozdzielczości, o przekątnej ekranu 14,7 cm 
(5,8 cala) oraz złącze do iPoda®.

Becker® MAP PILOT (opcja) rozszerza radio Audio 15 do wysokiej jakości  
systemu nawigacyjnego o intuicyjnej obsłudze.

System Audio 40 (opcja) wyróżnia się intuicyjną obsługą na ekranie dotykowym 
17,8 cm (7 cali), szybką nawigacją z twardym dyskiem i różnorodnymi możli
wościami komunikacji, informacji i rozrywki.

Marco Polo ACTIVITY | Multimedia
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Marco Polo 250 d
Marco Polo HORIZON 250 d
Marco Polo ACTIVITY 250 d

Ten silnik osiąga maksymalny  
moment obrotowy 440 Nm w zakresie  
od 1400 do 2400 obr/min. 

Prędkość obrotowa w obr/min

Moment obrotowy w Nm

Moc w kW

1500obr/min 3000 4500

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm

440 Nm

140 kW
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Silniki. Źródło radości z jazdy.
Pięć żwawych 4cylindrowych silników wysokoprężnych1, odznaczających się dynamicznymi osiągami i ekonomicznym  
zużyciem paliwa, uprzyjemnia jazdę. Pakiet BlueEFFICIENCY2 z funkcją ECO StartStop i akumulatorem żelowym 12 V 95 Ah 
jest seryjnie dostępny w pojeździe. Zwłaszcza szczytowa wersja silnika o mocy 140 kW3 (190 KM) i maksymalnym  
momencie obrotowym 440 Nm łączy wielką radość z jazdy z niewielkim zużyciem paliwa. Silniki standardowo spełniają 
wymogi klasy emisji spalin Euro 6c M1.4

WERSJE SILNIKOWE DLA 
MARCO POLO I MARCO POLO HORIZON 

100 kW5 (136 KM), 330 Nm, 2143 cm3, 6stopniowa mechaniczna  
skrzynia biegów, opcjonalnie 7GTRONIC PLUS

120 kW6 (163 KM), 380 Nm, 2143 cm3, 6stopniowa mechaniczna  
skrzynia biegów, opcjonalnie 7GTRONIC PLUS

140 kW3 (190 KM), 440 Nm, dzięki technologii overtorque krótkotrwale  
+10 kW (14 KM) i +40 Nm, 2143 cm3, 7GTRONIC PLUS

WERSJE SILNIKOWE DLA 
MARCO POLO ACTIVITY

65 kW1, 7 (88 KM), 230 Nm, 1598 cm3, 6stopniowa mechaniczna  
skrzynia biegów

84 kW1, 8 (114 KM), 270 Nm, 1598 cm3, 6stopniowa mechaniczna  
skrzynia biegów

100 kW9 (136 KM), 330 Nm, 2143 cm3, 6stopniowa mechaniczna  
skrzynia biegów, opcjonalnie 7GTRONIC PLUS

120 kW10 (163 KM), 380 Nm, 2143 cm3, 6stopniowa mechaniczna  
skrzynia biegów, opcjonalnie 7GTRONIC PLUS

140 kW11 (190 KM), 440 Nm, 2143 cm3, 7GTRONIC PLUS

m WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie dane techniczne samochodów rekreacyjnych 
i kempingowych Marco Polo na stronie 66 i następnych.

1  Warianty silnika o mocy 65 kW i 84 kW oraz napęd na przednie koła (Marco Polo ACTIVITY 160 d i 180 d) od czerwca 2018 r. będą przejściowo niedostępne w niektórych krajach. Więcej informacji można zasięgnąć u dealera Mercedes Benz. 2 Niedostępny dla wariantów silnika o mocy 65 kW i 84 kW 
(Marco Polo ACTIVITY 160 d i 180 d). 3 W przypadku Marco Polo 250 d i Marco Polo HORIZON 250 d oraz Marco Polo 250 d 4MATIC i Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC. 4 Obowiązuje tylko w przypadku silników o mocy 100 kW, 120 kW i 140 kW. 5 W przypadku Marco Polo 200 d i Marco Polo 
HORIZON 200 d. 6 W przypadku Marco Polo 220 d i Marco Polo HORIZON 220 d oraz Marco Polo 220 d 4MATIC i Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC. 7 W przypadku Marco Polo ACTIVITY 160 d. 8 W przypadku Marco Polo ACTIVITY 180 d. 9 W przypadku Marco Polo ACTIVITY 200 d. 10 W przypadku 
Marco Polo ACTIVITY 220 d i Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 11 W przypadku Marco Polo ACTIVITY 250 d i Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC. Wyczerpujące informacje o wartościach zużycia paliwa znajdą Państwo w „Danych technicznych”.



36

1

2
3

Samochody kempingowe Marco Polo | Napęd, skrzynia biegów i układ jezdny



37

Układ napędowy samochodów rekreacyjnych i kempingowych Marco Polo można doskonale konfigurować 
według swoich potrzeb. W ofercie są: napęd na koła przednie1, napęd na koła tylne lub napęd na wszystkie 
koła, dwa warianty skrzyni biegów i cztery warianty układu jezdnego. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać komfort 
podobny jak w limuzynie, odpowiednim wyborem będą: komfortowy układ jezdny, napęd na tylne koła  
i łagodnie pracująca automatyczna skrzynia biegów 7GTRONIC PLUS2. Nadzwyczaj ekonomiczne są sil
niki o mocy 651, 3 i 84 kW1, 4 z 6stopniową mechaniczną skrzynią biegów, napędem na koła przednie1  
i zawieszeniem podstawowym Plus. Natomiast jeżeli jeżdżą Państwo często w trudnych warunkach dro
gowych, wskazany jest stały napęd na wszystkie koła 4MATIC, gwarantujący lepszą trakcję i wyższą 
 stabilność jazdy.

Samochody rekreacyjne i kempingowe Marco Polo zwiększają apetyt na podróże. Układy jezdne o sportowej 
lub komfortowej regulacji albo układ jezdny AGILITY CONTROL ‒ to podstawa dynamicznej i komfortowej 
charakterystyki jazdy. Standardowo biegi przełącza się za pomocą 6stopniowej mechanicznej skrzyni biegów. 
Na życzenie w przełączaniu biegów wyręczy Państwa automatyczna skrzynia biegów 7GTRONIC PLUS2, 
charakteryzująca się doskonałym komfortem przełączania. Ponadto przełącznikiem DYNAMIC SELECT3 
można wybierać sportową, komfortową lub nadzwyczaj wydajną charakterystykę pracy układu napędo
wego. A jeśli chcieliby Państwo odwiedzać urocze miejsca również w trudnych warunkach drogowych, 
doskonałym wyborem będzie opcjonalny stały napęd na wszystkie koła 4MATIC.

Napęd. Profesjonalista w lokomocji.

Skrzynia biegów i układ jezdny. Program sportowy.

Samochody kempingowe Marco Polo | Napęd, skrzynia biegów i układ jezdny

WARIANTY UKŁADU JEZDNEGO

Podstawowy układ jezdny Plus wyróżnia się dobrymi właściwościami jezdnymi, 
wysokim komfortem akustycznym i doskonałą dynamiką jazdy (standard dla 
Marco Polo ACTIVITY).

Komfortowy układ jezdny zapewnia przyjemną charakterystykę jazdy, niski 
poziom hałasu i dobrą dynamikę jazdy (standard dla Marco Polo i Marco Polo 
HORIZON, opcja dla Marco Polo ACTIVITY).

Sportowy układ jezdny zachwyca wysoką dynamiką jazdy i zwrotnością  
(opcja dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON).

Układ jezdny AGILITY CONTROL z selektywnym systemem amortyzacji  
łączy dynamikę z bardzo wysokim komfortem jazdy (opcja dla Marco Polo  
i Marco Polo HORIZON).

WARIANTY UKŁADU NAPĘDOWEGO

1  Napęd na przednie koła1 i 6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów  
dla pojazdów z silnikami o mocy 65 kW1, 3 (88 KM) i 84 kW1, 4 (114 KM)

2  Napęd na tylne koła i 6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów,  
opcjonalnie skrzynia 7GTRONIC PLUS, dla pojazdów z silnikami o mocy 
100 kW5 (136 KM) i 120 kW6 (163 KM), dla pojazdów z silnikami  
o mocy 140 kW7 (190 KM) wyposażeniem standardowym jest skrzynia 
biegów 7GTRONIC PLUS

3  Napęd na wszystkie koła 4MATIC i skrzynia biegów 7GTRONIC PLUS, 
opcja dla pojazdów z silnikami o mocy 120 kW8 (163 KM) i 140 kW9 
(190 KM)

Ilustracje od 1 do 3 przedstawiają schematycznie różne warianty napędu.

1  Marco Polo ACTIVITY z napędem na przednie koła od czerwca 2018 r. będzie przejściowo niedostępny w niektórych krajach. Więcej informacji można zasięgnąć u dealera Mercedes Benz. 2 Automatyczna skrzynia biegów 7GTRONIC PLUS jest – w zależności od wersji silnikowej i skrzyni biegów –  
dostępna standardowo lub opcjonalnie. 3 W przypadku Marco Polo ACTIVITY 160 d. 4 W przypadku Marco Polo ACTIVITY 180 d. 5 W przypadku Marco Polo 200 d, Marco Polo HORIZON 200 d i Marco Polo ACTIVITY 200 d. 6 W przypadku Marco Polo 220 d, Marco Polo HORIZON 220 d i Marco Polo 
ACTIVITY 220 d. 7 W przypadku Marco Polo 250 d, Marco Polo HORIZON 250 d i Marco Polo ACTIVITY 250 d. 8 W przypadku Marco Polo 200 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC i Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC. 9 W przypadku Marco Polo 220 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON  
220 d 4MATIC i Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 10 W przypadku Marco Polo 250 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC i Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC. Wyczerpujące informacje o wartościach zużycia paliwa znajdą Państwo w „Danych technicznych”.

m WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie dane techniczne samochodów rekreacyjnych i kempingowych 
Marco Polo na stronie 66 i następnych.
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Przemyślane i bogate wyposażenie kempingowe, nowo
czesny i atrakcyjny design, ergonomiczne wnętrze wysokiej 
jakości oraz typowe dla marki MercedesBenz wzorcowe 
wyposażenie bezpieczeństwa sprawiają, że Marco Polo już 
standardowo jest pierwszorzędnie wyposażonym pojaz
dem klasy premium. Kompaktowe gabaryty i praktyczny 
podnoszony dach czynią ten samochód również wysoce 
użytecznym na co dzień.

ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO JAZDY TO M.IN.:

3ramienna kierownica wielofunkcyjna z komputerem podróżnym jest przyjemna 
w dotyku i wyróżnia się wysoką ergonomicznością

Stalowe obręcze kół 40,6 cm (16 cali) z pełnymi osłonami kół, z ogumieniem 
205/65 R16

Poduszki powietrzne czołowe, boczne chroniące klatkę piersiową i miednicę 
oraz nadokienne dla kierowcy i pasażera obok

Audio 20 USB

ATTENTION ASSIST

Kokpit i obicia z elementem ozdobnym imitującym lakier fortepianowy  
w kolorze czarnym połyskującym

Funkcja ECO StartStop

Odblaskowe reflektory halogenowe

Automatyczny układ włączania świateł zależnie od jasności otoczenia samo
czynnie włącza i wyłącza światła mijania odpowiednio do warunków świetlnych

Klimatyzacja TEMPMATIC z regulacją półautomatyczną, samoczynnie utrzymuje 
wybraną temperaturę w przestrzeni kierowcy i pasażera obok

Komfortowy układ jezdny

Mercedes me connect Usługi Podstawowe, np. telefon alarmowy MercedesBenz

Zderzaki i elementy domontowywane lakierowane w kolorze nadwozia

Pełnia stylu. Wyposażenie 
standardowe Marco Polo.
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Pokazane na zdjęciach elementy wyposażenia mogą w niektórych krajach należeć  
do wyposażenia dodatkowego.

ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO MIESZKANIA TO M.IN.:

Moduł szafkowy z częścią kuchenną oraz elementem ozdobnym imitującym 
lakier fortepianowy w kolorze czarnym połyskującym: dwie samozamykające 
się szuflady u góry, jedna duża samozamykająca się szuflada na dole po prawej 
stronie, szafka dolna po lewej stronie z półką i przesuwnymi drzwiami, stół 
zintegrowany w szafce

Zbiornik na świeżą wodę o pojemności 38 l, zbiornik na ścieki o pojemności 40 l

Lodówka kompresorowa o poj. 40 l, klasa*** (do –16°C)

Elektrycznie uchylane okno z tyłu po prawej stronie

Przyłącze zewnętrzne 230 V oraz zamykany na klucz króciec wlewowy  
świeżej wody

Wykładzina podłogowa imitująca podłogę jachtu, uprzyjemnia 
i uszlachetnia wnętrze

Barwione szyby z tyłu w kolorze czarnym, chroniące przed wzrokiem  
ciekawskich i zapobiegające nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza w wyniku 
promieniowania słonecznego

Komfortowe fotele dla kierowcy i pasażera obok, odznaczające się wysoką  
ergonomicznością oraz elastyczną, praktyczną funkcją obrotową

System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania siedzeń

Okno przesuwne z przodu po lewej stronie

Tkanina Santiago w kolorze czarnym Marco Polo lub tkanina Santiago  
w beżu jedwabistym Marco Polo (opcja bez dopłaty)

ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO SPANIA TO M.IN.:

2-osobowa kanapa z funkcją komfortowej leżanki z przedłużeniem  
(powierzchnia do leżenia ok. 2,03 x 1,13 m), pneumatycznymi segmentami 
tapicerki i szufladą

Mechanicznie podnoszony dach z łóżkiem dachowym dla dwóch osób

Rolety z tyłu i zasłona na szybę przednią zaciemniające wnętrze i chroniące 
je wizualnie
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Do największych atrakcji Marco Polo HORIZON – samo
chodu rekreacyjnego klasy premium – należy wzorcowe, 
typowe dla marki MercedesBenz wyposażenie bezpie
czeństwa oraz nowoczesne, wysokiej jakości wyposażenie 
nadwozia i wnętrza.

ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO JAZDY TO M.IN.:

3ramienna kierownica wielofunkcyjna z komputerem podróżnym jest przyjemna 
w dotyku i wyróżnia się wysoką ergonomicznością

Stalowe obręcze kół 40,6 cm (16 cali) z pełnymi osłonami kół, z ogumieniem 
205/65 R16

Poduszki powietrzne czołowe, boczne chroniące klatkę piersiową i miednicę 
oraz nadokienne dla kierowcy i pasażera obok

Audio 20 USB

ATTENTION ASSIST

Kokpit i obicia z elementem ozdobnym imitującym lakier fortepianowy  
w kolorze czarnym połyskującym

Funkcja ECO StartStop

Automatyczny układ włączania świateł zależnie od jasności otoczenia samo
czynnie włącza i wyłącza światła mijania odpowiednio do warunków świetlnych

Klimatyzacja TEMPMATIC z regulacją półautomatyczną, samoczynnie utrzymuje 
wybraną temperaturę w przestrzeni kierowcy i pasażera obok

Komfortowy układ jezdny

Mercedes me connect Usługi Podstawowe, np. telefon alarmowy MercedesBenz

Siatki bagażowe na oparciach foteli kierowcy i pasażera obok

Zderzaki i elementy domontowywane lakierowane w kolorze nadwozia

Samochód według życzenia. 
Wyposażenie standardowe 
Marco Polo HORIZON.
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Pokazane na zdjęciach elementy wyposażenia mogą w niektórych krajach należeć  
do wyposażenia dodatkowego.

ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO MIESZKANIA TO M.IN.:

Elektrycznie uchylane okno w przestrzeni pasażerskiej, z tyłu po lewej/ 

prawej stronie

Obrotowe fotele komfortowe dla kierowcy i pasażera obok

System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania siedzeń

Tkanina Santiago w kolorze czarnym lub w szarości kryształu (opcja bez dopłaty)

ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO SPANIA TO M.IN.:

3osobowa kanapa z funkcją komfortowej leżanki dla maksymalnie trzech osób – 
z przedłużeniem i powierzchnią do leżenia o wymiarach ok. 1,93 m x 1,35 m

Mechanicznie podnoszony dach z łóżkiem dachowym dla dwóch osób

Zasłony zaciemniające z tyłu i w kokpicie, umożliwiające całkowite  
zaciemnienie wnętrza
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42 Marco Polo | Wyposażenie dodatkowe

Wysoka wartość dodana. 
Wybór wyposażenia  
dodatkowego Marco Polo.
Liczne opcje wyposażenia umożliwiają na życzenie dodat
kowe zwiększenie zindywidualizowanego komfortu jazdy, 
mieszkania i snu w Marco Polo oraz sprawiają, że także jego 
design staje się bardziej indywidualny. Spośród kompak
towych samochodów kempingowych jedynie Marco Polo 
może być wyposażony w oddzielnie otwieraną szybę tylną, 
nastrojowe oświetlenie wnętrza Ambiente i inteligentny 
system oświetlenia ILS LED.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, UPRZYJEMNIAJĄCE 
MIESZKANIE I ZWIĘKSZAJĄCE KOMFORT JAZDY:

1  Elektryczny szklany dach przesuwnouchylny stanowi dodatkową możliwość 
wentylacji i wpuszcza do wnętrza więcej światła.

2  Wysuwana markiza1 nad przesuwnymi drzwiami powiększa przestrzeń 
mieszkalną i zapewnia cień.

3  Klapa tylna EASYPACK otwiera się i zamyka komfortowo  
za naciśnięciem przycisku.

4  Oddzielnie otwierana szyba tylna w klapie tylnej umożliwia szybki  
i komfortowy załadunek.

5  Dach podnoszony EASY UP można otwierać i zamykać elektrycznie.

6  Dostępny po raz pierwszy dla Marco Polo system nagłaśniający podnosi 
doświadczanie dźwięku w pojeździe na nowy poziom.

7  Nastrojowe oświetlenie wnętrza Ambiente przy listwie cokołowej szafek 
zapewnia przyjemny nastrój świetlny z tyłu i uszlachetnia wnętrze.

8  Kolejne nastrojowe oświetlenie Ambiente w kokpicie tworzy swym dyskret
nym światłem przyjemną atmosferę w przestrzeni kierowcy i pasażera.

9  Stół kempingowy i krzesła do wystawiania na zewnątrz; można je umieścić 
i przewozić na niewielkiej przestrzeni pod przedłużeniem łóżka.

1  Obudowa markizy jest wykonana w kolorze srebrnym lub antracytowym (do wyboru).
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43Marco Polo | Wyposażenie dodatkowe

10  Aktywny asystent parkowania z kamerą 360° ułatwia zarówno wyszuki
wanie miejsc parkingowych położonych równolegle lub prostopadle  
do jezdni, jak i zaparkowanie w nich i ich opuszczanie. Kamera cofania, 
po włączeniu biegu wstecznego, pokazuje obszar położony bezpo
średnio za samochodem.

  Linia AMG obejmuje typowe dla AMG elementy i wysokiej jakości detale 
na zewnątrz i we wnętrzu, zwiększające sportowy charakter auta i jego  
indywidualność.

  Pakiet Night z czarnymi akcentami stylizacyjnymi dodatkowo zwiększa 
atrakcyjność zewnętrzną samochodu i nadaje mu nadzwyczaj ekspresyjny 
charakter.

  Pakiet stylizacyjny we wnętrzu zwiększa odczucie wartości wystroju  
wnętrza między innymi szlachetnym wyposażeniem skórzanym  
i atrakcyjnymi elementami ozdobnymi, nadając mu indywidualny,  
sportowy charakter.

  Inteligentny system oświetlenia ILS LED dynamicznie dostosowuje  
oświetlenie samochodu do warunków świetlnych, drogowych  
i pogodowych.
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Marco Polo HORIZON | Wyposażenie dodatkowe

WYBÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:

1  Pakiet stylizacyjny we wnętrzu zwiększa odczucie wartości wystroju wnętrza 
między innymi szlachetnym wyposażeniem skórzanym i atrakcyjnymi  
elementami ozdobnymi, nadając mu indywidualny, sportowy charakter.

2  System informacyjnorozrywkowy highend COMAND Online z funkcją  
Live Traffic Information, Mercedes me connect Usługami Podstawowymi  
i usługami Remote Online oraz asystentem rozpoznawania znaków  
drogowych zapewnia rozrywkę, nawigację oraz pomaga w komunikacji.

3  Oświetlenie Ambiente, do wyboru w kokpicie i z tyłu pojazdu lub tylko  
w kokpicie – z możliwością ustawienia trzech kolorów i pięciu stopni  
jasności – tworzy szlachetny nastrój w pojeździe.

4  Pakiet Premium wyposażenia wnętrza zwiększa odczucie wartości jego  
wystroju m.in. ekskluzywnym wyposażeniem ze skóry nappa i atrakcyjnymi 
elementami ozdobnymi, nadając mu charakter szlachetnej elegancji.

5  Inteligentny system oświetlenia LED dynamicznie dostosowuje oświetlenie 
pojazdu do warunków świetlnych, drogowych i pogodowych.

  Linia AMG obejmuje typowe dla AMG elementy oraz wysokiej jakości  
detale na zewnątrz i we wnętrzu, zwiększające sportowy charakter auta  
i jego indywidualność.

  Pakiet Night z czarnymi akcentami stylizacyjnymi dodatkowo zwiększa 
atrakcyjność zewnętrzną samochodu i nadaje mu nadzwyczaj ekspresyjny 
charakter.

Inteligentni towarzysze. Wybór 
wyposażenia dodatkowego  
Marco Polo HORIZON.
Duży wybór opcji indywidualnych zapewnia w Marco Polo 
HORIZON jeszcze wyższy komfort jazdy i mieszkania 
oraz dodaje wyjątkowości jego stylistyce. Rozwiązaniami 
niezwykłymi w segmencie kompaktowych samochodów 
rekreacyjnych są otwierana oddzielnie szyba tylna, aktywny 
asystent parkowania z kamerą 360° i inteligentny system 
oświetlenia LED.
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fotel w 1. rzędzie siedzeń 
 tylnych po lewej
fotel pojedynczy w 1. rzędzie 
siedzeń tylnych po prawej, 
fotel pojedynczy w 2. rzędzie 
siedzeń tylnych po lewej, 
fotel pojedynczy w 2. rzędzie 
siedzeń tylnych po prawej

3osobowa kanapa 
 z funkcją 
komfortowej leżanki  
w 2. rzędzie siedzeń 
 tylnych

Stolik składany, 
fotel pojedynczy w 1. rzędzie 
siedzeń tylnych po lewej, 
fotel pojedynczy w 1. rzędzie 
siedzeń tylnych po prawej, 
fotel pojedynczy w 2. rzędzie 
siedzeń tylnych po lewej, 
fotel pojedynczy w 2. rzędzie 
siedzeń tylnych po prawej

3osobowa kanapa z funkcją 
komfortowej leżanki  
w 2. rzędzie siedzeń 
 tylnych,
fotel pojedynczy 
w 1. rzędzie siedzeń 
 tylnych po lewej 
lub po prawej

Marco Polo HORIZON | Przestrzeń pasażerska

Pasażerowie siedzący na standardowej 3osobowej kanapie z funkcją komfortowej leżanki 
w 2. rzędzie tylnym Marco Polo HORIZON wygodnie dojadą na miejsce wypoczynku lub 
urlopu. Wystarczy kilka ruchów, aby kanapa przekształciła się w komfortową leżankę dla 
maksymalnie trzech osób.

Dodatkową opcję układu siedzeń stanowią na przykład 4 atrakcyjne i komfortowe fotele 
pojedyncze z tyłu1. Ponieważ system prowadnic umożliwia wzdłużne przesuwanie lub  
wymontowanie siedzeń, przestrzeń z tyłu można użytkować jeszcze bardziej elastycznie.

3osobowa kanapa z funkcją 
komfortowej leżanki w 2. rzę
dzie siedzeń tylnych
fotel w 1. rzędzie siedzeń 
 tylnych po lewej 
fotel pojedynczy w 1. rzędzie 
siedzeń tylnych po prawej

Wygodne podróżowanie – 
na wszystkich miejscach.

1 Ten wariant układu siedzeń wymusza rezygnację z 3osobowej kanapy z funkcją komfortowej leżanki.
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Połączenie typowych dla AMG elementów i wysokiej jakości 
detali wzmacnia sportowy styl i zwiększa indywidualność. 
Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich, krawędź obry
sowa AMG oraz sportowo zaprojektowane spojlery ‒ 
przedni, tylny i boczne zwiększają atrakcyjność auta. Spor
towy układ jezdny i mocny układ hamulcowy z napisami 
„MercedesBenz” na zaciskach umożliwiają dynamiczną 
jazdę i dodają dynamizmu sylwetce auta. Pedały sportowe  
i elementy ozdobne AMG w stylizacji na włókno węglowe 
dodatkowo dowartościowują wystrój wnętrza.

Linia AMG.
ELEMENTY LINII AMG NA ZEWNĄTRZ:

Sportowo zaprojektowane spojlery przedni i tylny

Krawędź obrysowa AMG zwiększająca aerodynamikę

Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 7 podwójnymi 
ramionami, lakierowane w kolorze czarnym i nabłyszczane, z ogumieniem 
245/45 R19

Sportowy układ jezdny, alternatywnie układ jezdny AGILITY CONTROL

Układ hamulcowy z tarczami 43,2 cm (17 cali), zaciski hamulcowe z przodu  
z napisem „MercedesBenz”

ELEMENTY LINII AMG WE WNĘTRZU:

Elementy ozdobne AMG w stylizacji na włókno węglowe

Dysze nawiewowe z chromowanymi poprzecznymi podpórkami  
i pierścieniami

Okładzina dachu w beżu jedwabistym

Pedały sportowe ze szczotkowanej stali szlachetnej z czarnymi  
gumowymi wypustkami



47

Pakiet Night z czarnymi akcentami stylizacyjnymi dodatkowo 
zwiększa atrakcyjność zewnętrzną samochodu i nadaje 
mu nadzwyczaj ekspresyjny charakter. Oprócz lakierowanych 
na czarno i nabłyszczanych obręczy kół ze stopu metali 
lekkich 45,7 cm (18 cali) z 10 podwójnymi ramionami, 
w kolorze czarnym błyszczącym prezentują się również  
listwy osłony chłodnicy oraz obudowy lusterek zewnętrznych. 
Kolejną cechą wyposażenia jest lakierowany na czarno 
dach podnoszony. W połączeniu z linią AMG elementy ozdob
ne spojlera przedniego są wykonane również w kolorze 
czarnym i nadają sportowej sylwetce auta jeszcze więcej 
ekspresji.

Pakiet Night.

Marco Polo i Marco Polo HORIZON | Pakiet Night

ELEMENTY PAKIETU NIGHT:

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali)  
z 10 podwójnymi ramionami

Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym, 
w poł. z czernią obsydianu metalik lakierowane w kolorze nadwozia

Osłona chłodnicy ze zintegrowaną gwiazdą Mercedesa i dwoma listwami  
w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi nakładkami

Dach podnoszony lakierowany na czarno

Zderzak przedni AMG z elementami ozdobnymi w kolorze czarnym, tylko  
w poł. z AMG Line

OPCJA:

Dach podnoszony lakierowany w kolorze nadwozia

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali), lakierowane w kolorze 
szarość tremolitu i nabłyszczane

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali), lakierowane w kolorze 
czarnym i nabłyszczane
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Pakiet stylizacyjny we wnętrzu zwiększa odczucie wartości 
wystroju wnętrza między innymi szlachetnym wyposaże
niem skórzanym i atrakcyjnymi elementami ozdobnymi, 
nadając mu indywidualny, sportowy charakter. Pakiet  
zawiera też komfortowe fotele pokryte skórą Lugano oraz 
kierownicę i dźwignię zmiany biegów wykończone skórą 
nappa. Do wyboru jest kilka wariantów elementów ozdob
nych o atrakcyjnym wyglądzie. Pedały sportowe ze szczot
kowanego aluminium wzmacniają sportowy charakter pakietu 
stylizacyjnego we wnętrzu.

Wysoka jakość i indywidualizacja.
ELEMENTY PAKIETU STYLIZACYJNEGO WE WNĘTRZU  
MARCO POLO:

Skóra Lugano w kolorze czarnym lub w beżu jedwabistym

Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą lub kierownica  
wykończona skórą w poł. ze skrzynią biegów 7GTRONIC PLUS

Pedały sportowe ze szczotkowanego aluminium 

Elementy ozdobne imitujące lakier fortepianowy w kolorze czarnym  
połyskującym lub elementy ozdobne imitujące drewno hebanowe  
w kolorze ciemnoantracytowym połyskującym 

ELEMENTY PAKIETU STYLIZACYJNEGO WE WNĘTRZU  
MARCO POLO HORIZON:

Skóra Lugano w kolorze czarnym

Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą lub kierownica  
wykończona skórą w poł. ze skrzynią biegów 7GTRONIC PLUS

Pedały sportowe ze szczotkowanego aluminium

Elementy ozdobne z wzorem falistym w kolorze antracytowym matowym,  
alternatywnie elementy ozdobne imitujące lakier fortepianowy w kolorze 
czarnym połyskującym, elementy ozdobne imitujące drewno jesionowe  
w kolorze ciemnobrązowym połyskującym lub elementy ozdobne imitujące 
drewno hebanowe w kolorze ciemnoantracytowym połyskującym

Elementy ozdobne w stylizacji na włókno węglowe w poł. z dostępną  
na życzenie linią AMG
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Pakiet wyposażenia wnętrza Premium zwiększa odczucie wartości wystroju wnętrza między innymi ekskluzywnym  
wyposażeniem skórzanym i atrakcyjnymi elementami ozdobnymi, nadając wnętrzu auta charakter szlachetnej elegancji. 
Jednym z elementów pakietu są komfortowe fotele pokryte ekskluzywną skórą nappa – do wyboru w kolorze czarnym, 
maronowym bądź w beżu jedwabistym. Do wyboru są dwa warianty elementów ozdobnych o atrakcyjnym wyglądzie. Deska 
rozdzielcza w stylizacji skórzanej z ozdobnym szwem, kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą nappa 
oraz pedały sportowe ze szczotkowanego aluminium podkreślają wysoką jakość samochodu.

Marco Polo HORIZON | Pakiet Premium wyposażenia wnętrza

ELEMENTY PAKIETU WYPOSAŻENIA WNĘTRZA PREMIUM  
W MARCO POLO HORIZON:

Nastrojowe oświetlenie wnętrza Ambiente z przodu i z tyłu

Podświetlana listwa progowa

Deska rozdzielcza w stylizacji skórzanej z ozdobnym szwem

Skóra nappa w kolorze czarnym, maronowym lub w beżu jedwabistym

Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą lub kierownica  
wykończona skórą w poł. ze skrzynią biegów 7GTRONIC PLUS

Pedały sportowe ze szczotkowanego aluminium

Elementy ozdobne imitujące drewno jesionowe w kolorze ciemnobrązowym 
połyskującym lub elementy ozdobne imitujące drewno hebanowe w kolorze 
ciemnoantracytowym połyskującym

Elementy ozdobne w stylizacji na włókno węglowe w poł. z dostępną  
na życzenie linią AMG
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Marco Polo ACTIVITY jest wyposażony standardowo  
w wiele elementów, które umożliwią Państwu relaksacyjne 
podróżowanie i spontaniczny nocleg oraz uprzyjemnią  
pobyt w samochodzie.

Można odpocząć. 
Wyposażenie standardowe 
Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Wyposażenie standardowe

ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO JAZDY TO M.IN.:

Stalowe obręcze kół 40,6 cm (16 cali) z osłonami piast kół, z ogumieniem 
195/65 R16

Poduszki powietrzne czołowe, boczne chroniące klatkę piersiową i miednicę 
oraz nadokienne dla kierowcy i pasażera obok

Odblaskowe reflektory halogenowe

Przygotowanie pod radio z dwudrożnymi głośnikami

Tkanina Santiago czarny lub szarość kryształu (opcja bez dopłaty)

Atermiczne szyby we wszystkich oknach zmniejszające nagrzewanie  
się wnętrza w wyniku promieniowania słonecznego

ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO MIESZKANIA TO M.IN.:

Obrotowe fotele komfortowe dla kierowcy i pasażera obok

Funkcjonalna i wytrzymała podłoga z tworzywa sztucznego TPO lub opcjonalnie 
wykładzina dywanowa

Pakiet stołowy zawierający składany stolik, gniazdko 12 V i uchwyt na kubki

Adaptacyjny system prowadnic zapewniający wysoką elastyczność  
i ekonomikę wykorzystania przestrzeni

Różnorodne półki i schowki, np. szuflady pod kanapą
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ZAKRES WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO DO SPANIA TO M.IN.:

3osobowa kanapa z funkcją komfortowej leżanki dla maksymalnie  
trzech osób ‒ z przedłużeniem i powierzchnią do leżenia o wymiarach  
ok. 1,93 m x 1,35 m

Mechanicznie podnoszony dach z łóżkiem dachowym dla dwóch osób

Zasłony zaciemniające z tyłu i w kokpicie, umożliwiające całkowite  
zaciemnienie wnętrza

Pokazane na zdjęciach elementy wyposażenia mogą w niektórych krajach należeć  
do wyposażenia dodatkowego.



52

1
2

Marco Polo ACTIVITY | Wyposażenie dodatkowe

Pionierskie dodatki. Wybór 
wyposażenia dodatkowego 
Marco Polo ACTIVITY.
Wiele elementów wyposażenia dodatkowego, na przykład 
wysuwana markiza (dostępna w srebrnej lub antracytowej 
obudowie) czy dodatkowe ogrzewanie powietrzne z pilotem 
zdalnego sterowania, umożliwi swobodną realizację  
Państwa planów urlopowych i rekreacyjnych z Marco Polo 
ACTIVITY.

WYBÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:

1  Wysuwana markiza1 nad przesuwnymi drzwiami powiększa przestrzeń 
mieszkalną i zapewnia cień.

2  Inteligentny system oświetlenia ILS LED dynamicznie dostosowuje  
oświetlenie samochodu do warunków świetlnych, drogowych i pogodowych.

3  Aktywny asystent parkowania z kamerą cofania ułatwia zarówno wyszuki
wanie miejsc parkingowych położonych równolegle lub prostopadle  
do jezdni, jak i zaparkowanie w nich i ich opuszczanie. Kamera cofania, 
po włączeniu biegu wstecznego, pokazuje obszar położony bezpo
średnio za samochodem.

4  Pakiet wyposażenia lusterek zawiera lusterka samościemniające się  
i lusterka zewnętrzne składane elektrycznie.

5  Osłona chłodnicy z dodatkowymi chromowanymi aplikacjami nadaje autu 
wyrazisty wygląd i dodatkowo zwiększa jego wizualną atrakcyjność.

6  Dodatkowe ogrzewanie powietrzne z zegarem sterującym i regulacją  
temperaturową umożliwia ogrzewanie wnętrza niezależnie od pracy silnika.

7  Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą dodają  
ekskluzywności wnętrzu i zwiększają atrakcyjność wizualną kokpitu.

1 Obudowa markizy jest wykonana w kolorze srebrnym lub antracytowym (do wyboru).
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Marco Polo ACTIVITY | Wyposażenie dodatkowe

  System Audio 40 wyróżnia się intuicyjną obsługą na ekranie dotykowym 
17,8 cm (7 cali), atrakcyjną, zintegrowaną nawigacją i różnorodnymi  
możliwościami komunikacji i inforozrywki.

  Alarm antykradzieżowy uruchamia sygnały wizualne i dźwiękowe  
w przypadku nieuprawnionego otwarcia samochodu bądź wtargnięcia  
do jego wnętrza.

  Becker® MAP PILOT rozszerza system Audio 15 do wysokiej jakości  
systemu nawigacyjnego o intuicyjnej obsłudze.

  Gniazdko 12 V w przestrzeni bagażowej umożliwia podłączanie urządzeń 
elektrycznych, np. zintegrowanej lodówki czy odkurzacza.

  Podwójny uchwyt na kubki zapewnia kierowcy i pasażerowi obok  
możliwość wygodnego odstawiania napojów w zasięgu ręki.

  Elektryczny szklany dach przesuwnouchylny stanowi dodatkową  
możliwość wentylacji i wpuszcza do wnętrza więcej światła.
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Samochody kempingowe Marco Polo | Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Przyjemne podróżowanie. Inne elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego (wybór).

Zamykany schowek w desce rozdzielczej ● ● ●

Oświetlenie Ambiente w kokpicie (zdjęcie 1) ○ ○ –

Oświetlenie Ambiente w kokpicie i z tyłu – ○ –

Oświetlenie Ambiente w module szafkowym ○ – –

Linia AMG ○ ○ –

Lampy oświetlające wyjścia ● ● ●

Lusterka zewnętrzne podgrzewane  
i regulowane elektrycznie

● ● ●

Wykładzina podłogowa imitująca podłogę 
jachtu, jasna (zdjęcie 4)

● – –

Wykładzina podłogowa imitująca podłogę 
jachtu, ciemna

○ – –

Zaciski ham., napis „MercedesBenz”1 ○ ○ –

Barwione szyby z tyłu, w kolorze czarnym ● ○ ○

Pakiet stylizacyjny we wnętrzu ○ ○ –

Przełącznik DYNAMIC SELECT2 ○ ○ –

Klapa tylna EASYPACK, elektryczna ○ ○ –

Elektr. obsługa drzwi przes. po prawej ○ ○ ○

Fotel kierowcy/przedni fotel pasażera  
z regulacją elektryczną 

– ○ –

Automatyczny układ włączania świateł  
w zależności od jasności otoczenia

● ● ○

Klimatyzacja TEMPMATIC z regulacją  
półautomatyczną

● ● ○

Klimatyzacja autom. THERMOTRONIC ○ ○ ○

Zintegrowana tablica wskaźników  
z kolorowym wyświetlaczem

● ● –

Komfortowy dachowy panel obsługowy ● ● ●

Kierownica i dźwignia zmiany biegów  
wykończone skórą

○ ○ ○

Kierownica z regulacją nachylenia  
i wysokości

● ● ●

Kierownica wielofunkcyjna z komputerem 
podróżnym

● ● ○

Pakiet wyposażenia wnętrza Premium – ○ –

Drzwi przesuwne po lewej stronie – ○ ○

Oddzielnie otwierana szyba tylna ○ ○ –

Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera obok ○ ○ ○

Pakiet sportowy wyposażenia nadwozia ○ ○ –

Zderzaki i elementy domontowywane  
lakierowane w kolorze nadwozia

● ● ○

Tempomat ○ ○ ○

Wykładzina dywanowa w przedniej części 
wnętrza 

● ● ○

Dodatkowy wymiennik ciepła z tyłu ○ ○ ○

JAZDA – SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA

Akt. as. regulacji odległości DISTRONIC ○ ○ –

Poduszki powietrzne czołowe, poduszki  
powietrzne boczne chroniące klatkę piersi 
ową i miednicę oraz poduszki powietrzne 
nadokienne dla kierowcy i pasażera obok

● ● ●

Aktywny hamulec drzwi przesuwnych ● ● ●

Asystent wspomagania koncentracji  
ATTENTION ASSIST

● ● ●

JAZDA – KOMFORT Marco
Polo

Marco Polo 
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY
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Adaptacyjny asystent hamowania ○ ○ –

COLLISION PREVENTION ASSIST – – ○

Inteligentny system oświetlenia ILS LED ○ ○ ○

Aktywny asystent parkowania z kamerą 360° ○ ○ –

Akt. as. parkowania z kamerą cofania ○ ○ ○

PRE-SAFE® ○ ○ –

System PRE-SAFE® – – ○

Czujnik deszczu ● ● ○

Asystent utrzymania pasa ruchu ○ ○ ○

Asystent martwego punktu ○ ○ ○

JAZDA – MULTIMEDIA

Dwudrożne głośniki z przodu i z tyłu ● ● ○

Audio 10 – – ○

Audio 15 – – ○

Audio 20 CD ○ ○ –

Audio 20 USB ● ● –

Audio 40 – – ○

Becker® MAP PILOT – – ○

COMAND Online ○ ○ –

Garmin® MAP PILOT ○ ○ –

Mercedes me connect Usługi Podstawowe 
z telefonem alarmowym Mercedes-Benz

● ● –

Usługi Remote Online ○ ○ –

System nagłaśniający ○ – –

MIESZKANIE/SEN

Dach podnoszony EASY-UP, elektryczny ○ – –

Okna uchylne z tyłu, obsługiwane  
elektrycznie3

● ● ●

Stolik kempingowy i dwa krzesła ○ – –

Obrotowe fotele komfortowe dla kierowcy  
i pasażera obok

● ● ●

System prowadnic z mechanizmem  
szybkiego mocowania siedzeń

● ● ●

Siatka przeciw komarom (zdjęcie 3) ○ – –

Okno przesuwne z przodu po lewej stronie 
w ścianie bocznej

● – –

Powłoka do spania ○ ○ ○

Napis „Mercedes-Benz” w wejściu,
podświetlany (zdjęcie 2)

● ○ –

Boczna markiza w srebrnej lub antracytowej 
obudowie

○ ○ ○

Gniazdo 12 V w przestrzeni bag./ład. ● ● ○

Gniazda 12 V dla tylnych rzędów siedzeń 
po prawej i lewej stronie4

● ● ●

Zewnętrzne przyłącze elektryczne ● – –

Stolik, składany i regulowany (zdjęcie 5) ● ○ ●

Dodatkowe ogrzewanie powietrzne ○ ○ ○

● wyposażenie standardowe   ○ wyposażenie dodatkowe   – niedostępne

1  Tylko w poł. z pakietem sportowym – wyposażenie nadwozia lub AMG Line. 2 Standard  
w poł. z automatyczną skrzynią biegów. 3 W przypadku Marco Polo tylko z tyłu po prawej  
stronie. 4 W przypadku Marco Polo tylko jedno gniazdo po prawej stronie.

Samochody kempingowe Marco Polo | Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo 
ACTIVITY
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RL5

RK8RA9 RK3

RK4 RL9 RL8

RK5

Obręcze kół

Obręcze kół.
Samochody rekreacyjne i kempingowe Marco Polo stoją 
zawsze na atrakcyjnych kołach. W szczególności duże  
obręcze kół ze stopu metali lekkich nadają im indywidualny 
wygląd i podkreślają ich sportowy charakter. Obręcze  
stalowe upiększają standardowe ozdobne kołpaki.

RA9  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali) z 5 podwójnymi 
ramionami, lakierowane w kolorze szarość tremolitu i nabłyszczane,  
z ogumieniem 245/45 R181

RK4  Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 7 podwójnymi 
ramionami, lakierowane w kolorze czarnym i nabłyszczane, z ogumieniem 
245/45 R191

RK8  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 43,2 cm (17 cali) z 20 ramionami, 
lakierowane w kolorze srebrny wanad, z ogumieniem 225/55 R17

RL5  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 40,6 cm (16 cali) z 10 ramionami, 
lakierowane w kolorze srebrny wanad, z ogumieniem od 195/65 R16 

RK3  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 16 ramionami, 
lakierowane w kolorze czarnym i nabłyszczane, z ogumieniem 245/45 R192

RL9  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali) z 5 podwójnymi 
ramionami, lakierowane w kolorze szarość tremolitu, z ogumieniem 
245/45 R18

RK5  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 5 podwójnymi 
ramionami, lakierowane w kolorze szarość tremolitu, z ogumieniem 
245/45 R19

RL8  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 43,2 cm (17 cali) z 5 ramionami,  
lakierowane w kolorze srebrny wanad, z ogumieniem 225/55 R17

RL3  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 48,3 cm (19 cali) z 5 podwójnymi 
ramionami, lakierowane w kolorze czarnym i nabłyszczane, z ogumieniem 
245/45 R191

RK2  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 45,7 cm (18 cali) z 10 podw.  
ramionami, lakier. w kolorze czarnym, nabł., ogumienie 245/45 R182

m WIĘCEJ INFORMACJI 

o obręczach kół i Oryginalnych Akcesoriach Mercedes-Benz  
jest dostępnych na stronie internetowej  
www.mercedes-benz.pl/konfigurator-akcesoriow lub  
bezpośrednio u najbliższego dealera Mercedes-Benz.

1  Tylko dla Marco Polo i Marco Polo HORIZON. 
2 Dostępne również w ramach Oryginalnych Akcesoriów Mercedes-Benz. 
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RK2 4 53

1 2RL3

Oryginalne akcesoria.
Pomysłowe Akcesoria MercedesBenz umożliwiają jeszcze 
bardziej zindywidualizowane dostosowanie wyposażenia 
samochodów rekreacyjnych i kempingowych Marco Polo 
do swoich życzeń. Oryginalne Akcesoria MercedesBenz 
są optymalnie dopasowane do samochodu i spełniają naj
wyższe wymogi pod względem jakości i bezpieczeństwa.

4  Tylny bagażnik rowerowy, na klapie tylnej. Wysokiej jakości bagażnik  
z aluminium do łatwego i bezpiecznego montażu na klapie tylnej. Do trans
portu maks. czterech rowerów (lub 2 rowerów elektrycznych) niemal 
wszystkich typów i rozmiarów. Również po zamontowaniu tylnego bagażnika 
rowerowego można otwierać klapę tylną (bez rowerów na bagażniku). 
Maksymalne obciążenie: 70 kg. Zamykany na klucz.

5  Fotelik dziecięcy „KIDFIX XP” z mocowaniem ISOFIT. Wysokiej jakości 
fotelik „KIDFIX XP” jest przeznaczony dla dzieci w wieku od ok. 3,5 do  
12 lat (od 15 do 36 kg). Mocuje się go solidnie w samochodzie za pomocą 
3punktowego pasa bezpieczeństwa lub dodatkowo za pomocą moco
wania ISOFIT. W razie potrzeby można odczepić oparcie fotelika, aby 
„KIDFIX XP” mógł służyć jako podkładka podwyższająca.

1  Maty podłogowe z podwyższonymi brzegami. Wykonane z wytrzymałego, 
zmywalnego tworzywa sztucznego, do eksploatacji w najtrudniejszych  
warunkach. Zakrywają całą podłogę w przestrzeni na nogi. Podwyższone 
brzegi i struktura powierzchni zatrzymują brud i wodę. Ozdobione  
wyrazistym napisem „MercedesBenz”.

2  Dywanik wielosezonowy CLASSIC. Wykonany z wytrzymałego, zmywalnego 
tworzywa sztucznego, do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach.  
Najnowszy design ‒ z powierzchniami zagłębionymi i podniesionym brzegiem. 
Ozdobiony wyrazistą gwiazdą Mercedesa. Dostępne są również dywaniki 
welurowe i rypsowe.

3  Lodówka turystyczna. Lodówka z tworzywa sztucznego zasilana  
z gniazda 12 V, chłodzi też na długich trasach. Dzięki pasom można  
ją przenosić i bezpiecznie mocować w przestrzeni bag. Poj.: 16,5 l.

Ilustracje mogą zawierać oryginalne akcesoria dostępne w wybranych krajach.

Oryginalne akcesoria



58

VY9

VY8

FH8

FH8

VY7

VX7

VY5

VY4

FH9

FH8

FH0

FH7

FH9

VY0

VX9

FB1

FB1

FB1

FH9

FH0

FH7

VY6 VY5
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Tapicerki i elementy ozdobne

Tapicerki i elementy 
ozdobne.

Tapicerki

VY0
VY4
VY5
VY6
VU0
VX7
VX9
VY7
VY8
VY9

Tkanina Santiago czarny Marco Polo
tkanina Santiago w kolorze czarnym
Tkanina Santiago szarość kryształu2

Tkanina Santiago beż jedwabiu Marco Polo2

Skóra Lugano czarna Marco Polo3

Skóra Lugano czarna4, 5

Skóra Lugano beż jedwabiu Marco Polo3

Skóra nappa czarna5

Skóra nappa maron5

Skóra nappa beż jedwabiu5

Elementy ozdobne

FH0

FH7

FH8

FH9

FB1

imitacja lakieru fortepianowego w kolorze czarnym  
połyskującym
Elementy ozdobne z wzorem falistym w kolorze  
antracytowym matowym1, 5

Elementy ozdobne w optyce drewna – jesion w kolorze 
ciemnobrązowym połyskującym1, 5

Elementy ozdobne w optyce drewna – heban w kolorze 
ciemnoantracytowym połyskującym1, 3, 5

Elementy ozdobne AMG ze wzorem „Carbon”1, 6

1  Wyposażenie dodatkowe. 2 Opcja bez dopłaty. 3 Dla Marco Polo. 
4 Opcja tylko dla Marco Polo ACTIVITY. 5 Dla Marco Polo HORIZON. 
6 Dostępny tylko w poł. z AMG Line.

Marco Polo HORIZON
Pakiet stylizacyjny 
wnętrza (PX9)1, 3, 5Marco Polo ACTIVITY

Pakiet Premium wyposa-
żenia wnętrza (F3P)1, 5Marco Polo
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Lakiery

Lakiery.

1 Wyposażenie dodatkowe.

Lakiery uniwersalne Lakiery metalizowane1

Lakiery uniwersalne

3589
5610
6580
7701
9147

czerwień Jupitera
błękit navy
zieleń granitowa
szarość krzemu
biel arktyczna

Lakiery metalizowane1

5890
7368
8526
9134
9197
9744
9963

błękit cavansytu
szarość krzemienia
brąz dolomitu
biel kryształu górskiego
czerń obsydianu
brylantowosrebrny
szarość indu
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Wymiary Marco Polo.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach i są wartościami uśrednionymi. Dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym i bez obciążenia. 
1  Wysokość wnętrza. 2 Szerokość przestrzeni bagażowej. 3 Głębokość przestrzeni bagażowej, pomiar przy podłodze pojazdu. 4 Maksymalna szerokość przestrzeni pasażerskiej.

przód tył widok z boku z otwartym podnoszonym dachem
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łóżko dachowe w podnoszonym dachukanapa w ustawieniu do siedzenia kanapa po rozłożeniu do leżanki
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Wymiary Marco Polo HORIZON.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach i są wartościami uśrednionymi. Dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym i bez obciążenia. 
1  Wysokość wnętrza. 2 Głębokość przestrzeni bagażowej, pomiar przy podłodze pojazdu. 3 Maksymalna szerokość przestrzeni pasażerskiej.
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Wymiary Marco Polo ACTIVITY.

H do ok. 521

11
95

H

19
80

(2060 po złożeniu lusterek)

1928
2244

Wszystkie wymiary podano w milimetrach i są wartościami uśrednionymi. Dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym i bez obciążenia. 
1  Wysokość wnętrza. 2 Głębokość przestrzeni bagażowej, pomiar przy podłodze pojazdu. 3 Maksymalna szerokość przestrzeni pasażerskiej.
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Dane techniczne Marco Polo.

1  Dane na temat nominalnej mocy i nominalnego momentu obrotowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 w obecnym brzmieniu. 2 Inne rozmiary opon są dostępne opcjonalnie. 3 Podane wartości  
zostały obliczone zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 NEDC” w rozumieniu art. 2 nr 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Dane nie odnoszą się do określonego 
pojazdu i nie są składnikiem oferty, lecz służą wyłącznie do porównywania różnych typów pojazdów. Wartości różnią się w zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego. 4 Pojemność zbiornika paliwa  
dla wszystkich silników standardowo ok. 57 l, opcjonalnie ok. 70 l. Pojemność zbiornika AdBlue®: 11,5 l, opcjonalnie ok. 25 l. 5 Dane wg dyrektywy 92/21/EWG w brzmieniu obowiązującym w momencie 
składania do druku (z kierowcą o wadze 68 kg, bagażem o masie 7 kg, wszystkimi płynami eksploatacyjnymi i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%). 6 Elementy lub linie wyposażenia mogą wpływać  

Silniki wysokoprężne

Marco Polo 200 d Marco Polo 220 d Marco Polo 220 d 4MATIC

Liczba/układ cylindrów 4/R 4/R 4/R

Całkowita pojemność skokowa w cm3 2143 2143 2143

Moc nominalna1 w kW (KM) przy obr./min 100 (136)/3800 120 (163)/3800 120 (163)/3800

Nominalny moment obrotowy1 w Nm przy obr./min 330/1200–2400 380/1400–2400 380/1400–2400

Standardowa skrzynia biegów [opcja] 6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów  
[7GTRONIC PLUS]

6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów  
[7GTRONIC PLUS]

7GTRONIC PLUS

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. [autom. skrzynia biegów] 15,7 [14,6] 13,4 [12,3] – [14,0]

Prędkość maksymalna ok. w km/h [autom. skrzynia biegów] 182 [181] 193 [194] – [189]

Standardowe ogumienie2 205/65 R16, 245/45 R19 205/65 R16, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

Zużycie paliwa3, 4 w l/100 km
miasto [autom. skrzynia biegów]

poza miastem [autom. skrzynia biegów]

średnio [autom. skrzynia biegów]

z pakietem BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,6 [6,5]

6,9 [7,0]

z pakietem BlueEFFICIENCY
7,6 [7,8]

6,5 [6,5]

6,9 [7,0]

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [8,9]

– [7,3]

– [7,9]

Emisja CO2
3 w g/km średnio [automatyczna skrzynia biegów] 183 [184] 182 [184] – [209]

Klasa wydajności [autom. skrzynia biegów] B [A] A [A] – [B]

Klasa emisji spalin Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

Pojemność przestrzeni bagażowej w l 670 670 670

Średnica zawracania w m 11,8 11,8 13,1

Masa własna5 w kg [automatyczna skrzynia biegów] 2410 [2437] 2410 [2437] – [2502]

Ładowność w kg6 [automatyczna skrzynia biegów] 690–790 [663–763] 690–790 [663–763] – [598–698]

Dopuszczalna masa całkowita w kg 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

Masa przyczepy8 w kg, z hamulcem/bez hamulca 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu z przyczepą8 w kg 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

Maksymalne obciążenie dachu w kg 50 50 50

To, co najlepsze dla silnika: Oryginalne 
Oleje Silnikowe Mercedes-Benz
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Marco Polo 250 d Marco Polo 250 d 4MATIC

4/R 4/R

2143 2143

140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS

– [10,9] – [11,9]

– [205] – [199]

225/55 R17, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

– [184] – [209]

– [A] – [B]

Euro 6c M1 Euro 6c M1

670 670

11,8 13,1

– [2437] – [2502]

– [663–763] – [598–698]

3100, 3200 3100, 3200

2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

50 50

na ładowność pojazdu poprzez zwiększanie/obniżanie jego masy własnej. Więcej informacji można zasięgnąć u najbliższego dealera MercedesBenz. 7 Krótkotrwałe zwiększenie mocy i momentu obrotowego za pomocą technologii overtorque włącza się w trybach DYNAMIC SELECT „C”, „S” i „M”.
8 Masa przyczepy 2500 kg i masa pojazdu z przyczepą 5600 kg lub 5700 kg dostępne opcjonalnie i tylko w poł. z automatyczną skrzynią biegów. 
Elementy wyposażenia dodatkowego i oryginalne akcesoria (np. relingi dachowe, bagażnik na rower itd.) mogą zmieniać istotne właściwości pojazdu, np. masę, opory toczenia czy opór aerodynamiczny, oraz wpływać w ten sposób, wraz z warunkami komunikacyjnymi i pogodowymi, na zużycie paliwa i osiągi.  
Więcej danych technicznych można znaleźć na stronie internetowej www.mercedes-benz.pl.

Marco Polo | Dane techniczne
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Dane techniczne Marco Polo HORIZON.
Silniki wysokoprężne

Marco Polo HORIZON 200 d Marco Polo HORIZON 220 d Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC

Liczba/układ cylindrów 4/R 4/R 4/R

Całkowita pojemność skokowa w cm3 2143 2143 2143

Moc nominalna1 w kW (KM) przy obr./min 100 (136)/3800 120 (163)/3800 120 (163)/3800

Nominalny moment obrotowy1 w Nm przy obr./min 330/1200–2400 380/1400–2400 380/1400–2400

Standardowa skrzynia biegów [opcja] 6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów  
[7GTRONIC PLUS]

6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów  
[7GTRONIC PLUS]

7GTRONIC PLUS

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. [autom. skrzynia biegów] 13,9 [13,9] 11,8–11,9 [11,8] – [12,8–12,9]

Prędkość maksymalna ok. w km/h [autom. skrzynia biegów] 183 [182] 193 [194] – [187]

Standardowe ogumienie2 205/65 R16, 245/45 R19 205/65 R16, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

Zużycie paliwa3, 4 w l/100 km
miasto [autom. skrzynia biegów]

poza miastem [autom. skrzynia biegów]

średnio [autom. skrzynia biegów]

z pakietem BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,6 [6,5]

6,9 [7,0]

z pakietem BlueEFFICIENCY
7,6 [7,8]

6,5 [6,5]

6,9 [7,0]

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [8,9]

– [7,3]

– [7,9]

Emisja CO2
3 w g/km średnio [automatyczna skrzynia biegów] 183 [184] 182 [184] – [209]

Klasa wydajności [autom. skrzynia biegów] B [B] B [B] – [C]

Klasa emisji spalin Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

Pojemność przestrzeni bagażowej w l 830 830 830

Średnica zawracania w m 11,8 11,8 13,1

Masa własna5 w kg [automatyczna skrzynia biegów] 2295 [2335] 2295 [2335] – [2400]

Ładowność w kg6 [automatyczna skrzynia biegów] 805–905 [765–865] 805–905 [765–865] – [700–800]

Dopuszczalna masa całkowita w kg 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

Masa przyczepy8 w kg, z hamulcem/bez hamulca 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu z przyczepą8 w kg 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

Maksymalne obciążenie dachu w kg 50 50 50

1  Dane na temat nominalnej mocy i nominalnego momentu obrotowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 w obecnym brzmieniu. 2 Inne rozmiary opon są dostępne opcjonalnie. 3 Podane wartości 
zostały obliczone zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 NEDC” w rozumieniu art. 2 nr 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Dane nie odnoszą się  
do określonego pojazdu i nie są składnikiem oferty, lecz służą wyłącznie do porównywania różnych typów pojazdów. Wartości różnią się w zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego. 4 Pojemność 
zbiornika paliwa dla wszystkich silników standardowo ok. 57 l, opcjonalnie ok. 70 l. Pojemność zbiornika AdBlue®: 11,5 l, opcjonalnie ok. 25 l. 5 Dane wg dyrektywy 92/21/EWG w brzmieniu obowiązującym  
w momencie składania do druku (z kierowcą o wadze 68 kg, bagażem o masie 7 kg, wszystkimi płynami eksploatacyjnymi i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%). 6 Elementy lub linie wyposażenia mogą 

To, co najlepsze dla silnika: Oryginalne 
Oleje Silnikowe Mercedes-Benz
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Marco Polo HORIZON 250 d Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC

4/R 4/R

2143 2143

140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

– [9,7] – [10,4]

– [205] – [199]

225/55 R17, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

– [184] – [209]

– [B] – [C]

Euro 6c M1 Euro 6c M1

830 830

11,8 13,1

– [2335] – [2400]

– [765–865] – [700–800]

3100, 3200 3100, 3200

2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

50 50

wpływać na ładowność pojazdu poprzez zwiększanie/obniżanie jego masy własnej. Więcej informacji można zasięgnąć u najbliższego dealera Mercedes-Benz. 7 Krótkotrwałe zwiększenie mocy i momentu obrotowego za pomocą technologii overtorque włącza się w trybach DYNAMIC SELECT „C”, „S” 
i „M”. 8 Masa przyczepy 2500 kg i masa pojazdu z przyczepą 5600 kg lub 5700 kg dostępne opcjonalnie i tylko w poł. z automatyczną skrzynią biegów.  
Elementy wyposażenia dodatkowego i oryginalne akcesoria (np. relingi dachowe, bagażnik na rower itd.) mogą zmieniać istotne właściwości pojazdu, np. masę, opory toczenia czy opór aerodynamiczny, oraz wpływać w ten sposób, wraz z warunkami komunikacyjnymi i pogodowymi, na zużycie paliwa i osiągi. 
Więcej danych technicznych można znaleźć na stronie internetowej www.mercedes-benz.pl.
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Dane techniczne Marco Polo ACTIVITY.

1  Warianty silnika o mocy 65 kW i 84 kW oraz napęd na przednie koła (Marco Polo ACTIVITY 160 d i 180 d) od czerwca 2018 r. będą przejściowo niedostępne w niektórych krajach. Więcej informacji można 
zasięgnąć u dealera Mercedes Benz. 2 Dane na temat nominalnej mocy i nominalnego momentu obrotowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 w obecnym brzmieniu. 3 Inne rozmiary opon  
są dostępne opcjonalnie. 4 Podane wartości zostały obliczone zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 NEDC” w rozumieniu art. 2 nr 1 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2017/1153. Dane nie odnoszą się do określonego pojazdu i nie są składnikiem oferty, lecz służą wyłącznie do porównywania różnych typów pojazdów. Wartości różnią się w zależności od wybranego 
wyposażenia dodatkowego. 5 Pojemność zbiornika paliwa dla wszystkich silników standardowo ok. 57 l, opcjonalnie ok. 70 l. Pojemność zbiornika AdBlue®: 11,5 l, opcjonalnie ok. 25 l. 6 Dane wg dyrektywy 

Silniki wysokoprężne

Marco Polo ACTIVITY 160 d1 Marco Polo ACTIVITY 180 d1 Marco Polo ACTIVITY 200 d

Liczba/układ cylindrów 4/R 4/R 4/R

Całkowita pojemność skokowa w cm3 1598 1598 2143

Moc nominalna2 w kW (KM) przy obr./min 65 (88)/3800 84 (114)/3800 100 (136)/3800

Nominalny moment obrotowy2 w Nm przy obr./min 230/1500–2000 270/1500–2500 330/1200–2400

Standardowa skrzynia biegów [opcja] 6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów 6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów 6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów  
[7GTRONIC PLUS]

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. [autom. skrzynia biegów] 21,6 [–] 16,4 [–] 14,4 [13,3]

Prędkość maksymalna ok. w km/h [autom. skrzynia biegów] 156 [–] 169 [–] 183 [181]

Standardowe ogumienie3 195/65 R16 195/65 R16 195/65 R16

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

poza miastem [autom. skrzynia biegów] 
średnio [autom. skrzynia biegów]

bez pakietu BlueEFFICIENCY 
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

bez pakietu BlueEFFICIENCY 
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

z pakietem BlueEFFICIENCY 
7,3 [7,8]

6,5 [6,5]

6,8 [7,0]

Emisja CO2
4 w g/km  średnio [automatyczna skrzynia biegów] 164 [–] 164 [–] 179 [184]

Klasa wydajności [autom. skrzynia biegów] B [–] B [–] B [B]

Klasa emisji spalin Euro 6b M1 Euro 6b M1 Euro 6c M1

Pojemność przestrzeni bagażowej w l 830 830 830

Średnica zawracania w m 12,9 12,9 11,8

Masa własna6 w kg [automatyczna skrzynia biegów] 2070 [–] 2070 [–] 2170 [2197]

Ładowność w kg7 [automatyczna skrzynia biegów] 730–1030 [–] 730–1030 [–] 930 [903]

Dopuszczalna masa całkowita w kg 2800, 3100 2800, 3100 3100

Masa przyczepy8 w kg, z hamulcem/bez hamulca 1000, 1200/750 1800, 2000/750 2000, 2500/750

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu z przyczepą8 w kg 4000, 4100 4800 5100/5600

Maksymalne obciążenie dachu w kg 50 50 50

To, co najlepsze dla silnika: Oryginalne 
Oleje Silnikowe Mercedes-Benz
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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

2143 2143 2143 2143

120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190)/3800 140 (190)/3800

380/1400–2400 380/1400–2400 440/1400–2400 440/1400–2400

6stopniowa mechaniczna skrzynia biegów  
[7GTRONIC PLUS]

7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS

12,2 [11,2] – [12,9] – [9,9] – [11,0]

194 [195] – [189] – [205] – [199]

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

z pakietem BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,4 [6,5]

6,8 [7,0]

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [8,9]

– [7,3]

– [7,9]

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

z pakietem BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

179 [184] – [209] – [184] – [209]

B [B] – [C] – [B] – [C]

Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

830 830 830 830

11,8 13,1 11,8 13,1

2170 [2197] – [2262] – [2197] – [2262]

930 [903] – [838] – [903] – [838]

3100 3100 3100 3100

2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100/5600 5100/5600 5100/5600 5100/5600

50 50 50 50

92/21/EWG w brzmieniu obowiązującym w momencie składania do druku (z kierowcą o wadze 68 kg, bagażem o masie 7 kg, wszystkimi płynami eksploatacyjnymi i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%). 7 Elementy lub linie wyposażenia mogą wpływać na ładowność pojazdu poprzez zwiększanie/obniżanie 
jego masy własnej. Więcej informacji można zasięgnąć u najbliższego dealera MercedesBenz. 8 Masa przyczepy 2500 kg i masa pojazdu z przyczepą 5600 kg dostępne opcjonalnie i tylko w poł. z automatyczną skrzynią biegów.  
Elementy wyposażenia dodatkowego i oryginalne akcesoria (np. relingi dachowe, bagażnik na rower itd.) mogą zmieniać istotne właściwości pojazdu, np. masę, opory toczenia czy opór aerodynamiczny, oraz wpływać w ten sposób, wraz z warunkami komunikacyjnymi i pogodowymi, na zużycie paliwa i osiągi.  
Więcej danych technicznych można znaleźć na stronie internetowej www.mercedes-benz.pl.



Informacje o niniejszej broszurze: Po zakończeniu redakcji niniejszej publikacji, 30.01.2018 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 
lub odstępstwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia  
zamówienia 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 standar
dowego 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 dostawczych MercedesBenz. 
www.mercedes-benz.pl

Zapisywanie danych technicznych w pojeździe: Elektroniczne komponenty pojazdu (np. urządzenia sterujące poduszek 
powietrznych, sterownik silnika itd.) są wyposażone w moduły pamięci do zapisu danych technicznych pojazdu, takich  
jak np. komunikaty o usterkach działania komponentów, prędkość pojazdu, moc hamowania czy sposób działania systemów 
wspomagania bezpieczeństwa i systemów wspomagania kierowcy w przypadku kolizji (dane audio i wideo nie są zapi
sywane). Dane te są zapisywane krótkotrwale i punktowo jako zapisy chwili, np. w przypadku komunikatu o usterce, oraz 

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 przetwarzane  
i wykorzystywane przez przeszkolonych mechaników w celach diagnostycznych lub usunięcia ewentualnych usterek, 
albo przez producenta do analizy i udoskonalania funkcji pojazdu. Na życzenie klienta dane te mogą posłużyć 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 znajdą Państwo w jego instrukcji obsługi, dołączonej do samochodu w wersji drukowanej 
lub dostępnej w Internecie ‒ na krajowej stronie internetowej MercedesBenz.

Odbiór pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po długoletnim użytkowaniu przez Państwa Marco Polo, Marco Polo 
HORIZON lub Marco Polo ACTIVITY zapewnimy jego przyjęcie i utylizację w sposób nieuciążliwy dla środowiska natu
ralnego, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do tego momentu upłynie 
jednak jeszcze dużo czasu. Pragniemy ułatwić Państwu dokonywanie zwrotów i w tym celu udostępniamy sieć punktów 
odbioru oraz zakładów zajmujących się demontażem, w których mogą Państwo bezpłatnie pozostawić swój pojazd. Stanowi 
to cenny wkład w zamknięcie obiegu recyklingu oraz ochrony zasobów. Szczegółowe informacje na temat recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, ich utylizacji i warunków przyjęcia zwrotu dostępne są na krajowej stronie internetowej 
MercedesBenz.
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