
Marco Polo
Marco Polo ACTIVITY
Marco Polo HORIZON
Cennik.



Marco Polo Activity
200 d 153 600 188 928 7,3-7,7 193-203
220 d 158 300 194 709 7,6-7,9 199-207
250 d 174 300 214 389 7,8 204
Marco Polo
200 d 203 700 250 551 7,7-8,3 201-218
220 d 207 100 254 733 7,8-8,3 204-218
250 d 221 400 272 322 8,1-8,3 213-219
Marco Polo Horizon
200 d 170 000 209 100 7,5-8,1 197-213
220 d 173 400 213 282 7,6-8,1 199-213
250 d 187 700 230 871 7,9-8,1 208-213

1) Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO₂ WLTP” w rozumieniu Art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych.

Marco Polo Activity

Marco Polo

Marco Polo Horizon
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Wnętrze Marco Polo HORIZON





Przedstawiamy Program Ubezpieczeń 
Mercedes-Benz, którego głównym celem jest 
zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa. 
 
I. Ubezpieczenia Komunikacyjne 

 • kompleksowy pakiet: OC, AC, NNW, ZK,  
  Car Assistance dla pojazdów do 3,5 t 
 • wartość pojazdu w trakcie trwania ubezpieczenia  
  ustalana na podstawie specjalnej tabeli wartości 
 • w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel  
  pomaga w zbyciu wraku pojazdu 
 • brak udziału własnego w szkodach 
 • brak potrąceń z tytułu amortyzacji części  
  i podzespołów ,
 • akceptacja oryginalnych części zamiennych 

 • preferowany pojazd zastępczy Mercedes-Benz 
  na czas naprawy 
 • wypłata kwoty brutto odszkodowania w przypadku
  ubezpieczenia wg. wartości brutto 
 • akceptacja zabezpieczeń fabrycznych pojazdu. 

II. Ubezpieczenie GAP gwarantuje ochronę przed 
spadkiem wartości fakturowej pojazdu nawet do 60 
miesiąca eksploatacji i zapewnia wysoki limit wypłaty 
odszkodowania.

III. Ubezpieczenie Kosztów Napraw Pojazdów Nowych
zapewnia komfortowe korzystanie z samochodu 
w trzecim, czwartym i piątym roku eksploatacji. 

Dzięki niemu nie ponosisz kosztów napraw i części 
objętych ochroną. Twój samochód pozostaje pod 
opieką autoryzowanego serwisu, a Ty unikasz ryzyka 
ewentualnych  dodatkowych kosztów napraw. 
 
IV. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewnia pokrycie 
kosztów lub ochronę prawną rekomendowanego 
adwokata w sytuacji sporów powstałych wskutek 
wypadku samochodowego  
z innym pojazdem lub sporów z Ubezpieczycielem 

Chcesz wiedzieć więcej?  
Zapytaj swojego doradcę w salonie Mercedes-Benz.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. 
+ 48 22 312 78 01 Departament Ubezpieczeń



Mercedes-Benz Service24h
Jeżeli podczas podróży zdarzy się Państwu awaria techniczna lub problem związany z uruchomieniem pojazdu, Mercedes-Benz Service24h pomoże Państwu szybko i profesjonalnie  

– przez 24 godziny na dobę zarówno w kraju, jak i za granicą, niezależnie od wieku i przebiegu pojazdu. Tel.: +48 800 1 777 7777

Pakiety mobilnościowe Mobilo, MobiloVan
Pakiety mobilnościowe stworzone z myślą o użytkownikach samochodów osobowych i dostawczych, którym niespodziewana awaria na drodze bądź przedłużająca się naprawa gwarancyjna  

w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz może przeszkodzić w podróży. Dzięki nim dotrzecie Państwo bezpiecznie do celu. W ramach pakietów możemy bezpłatnie zaoferować m.in. przejazd taksówką  
lub innymi środkami komunikacji, transport kierowcy i pasażerów, a nawet samochód zastępczy.

Umowa serwisowa
To rewelacyjny sposób na optymalizację wszelkich dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją Państwa pojazdu. Dzięki regularnym wpłatom tworzycie Państwo budżet na obsługę i naprawy 

Waszego Mercedesa. 
Umowa Serwisowa, dostosowywana do Państwa indywidualnych potrzeb, obejmuje prace przeglądowe, eksploatacyjne oraz naprawy i oferowana jest do wszystkich typów pojazdów Mercedes-Benz.

Oryginalne Części Mercedes-Benz
Tak samo jak ich słynny symbol – gwiazda, stanowią część każdego Mercedesa. Gwarantują, że Mercedes zawsze pozostaje w pełni oryginalny i niezawodny – również po przejechaniu setek tysięcy 

kilometrów. 
Oryginalne Części Mercedes-Benz to zapewniona przez długi czas dostępność, a także wysoka jakość techniczna i bezpieczeństwo.

2 lata gwarancji
– 12-miesięczna gwarancja zgodnie z przepisami prawa,

– kolejne 12 miesięcy bezpłatnych napraw kwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne.

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. 
ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa

www.mercedes-benz.pl

Bank i Leasing
Kredyt lub leasing na zakup nowych i używanych pojazdów Mercedes-Benz. Uwzględniamy indywidualne potrzeby, umożliwiamy 

 zachowanie swobody i płynności finansowej oraz zapewniamy optymalne finansowanie wraz z ubezpieczeniem.

Mercedes-Benz Bank Polska S.A. i Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, tel.: + 48 22 312 78 00

www.mercedes-benz.pl/finansowanie



Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1 
02-460 Warszawa 

Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa 
www.mercedes-benz.pl/finansowanie 
tel.: +48 22 312 78 00

Ceny i wyposażenie - stan na 1.01.2019.  
Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie 
możliwość wprowadzenia zmian. Niniejsza ulotka 
nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte 
dane mają charakter informacyjny. Szczegółowych 
informacji udzielają autoryzowane punkty sprzedaży 
Mercedes-Benz.www.mercedes-benz.pl


