
Nowy Sprinter Furgon
Napęd przedni.

Cennik.



Nadwozie
• Boczne listwy ochronne
• Radioodbiornik z bluetooth oraz USB
• Dwudrożne głośniki z przódu
• Bezkluczykowe włączanie silnika KEYLESS STARTER
• Kierunkowskazy boczne zintegrowane w lusterkach zewnętrznych
• Koło zapasowe 
• Mocowanie koła zapasowego na końcu ramy 
• Kontroka informująca o awarii oświetlenia pojazdu
• Kontrolka informująca o braku płynu w spryskiwaczu
• Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie z dodatkowymi
    lusterkami szerokokątnymi
• Narzędzia
• Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera
• Przygotowanie do montażu modułu PSM
• Reflektory z przeźroczystymi szkłami (H7)
• Regulacja zasięgu reflektorów
• Schowki na desce rozdzielczej
• Siedzenie kierowcy regulowane
• Szyby przednie sterowane elektrycznie
• Tapicerka materiałowa czarna „Maturin”
• Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej
• Wyłącznik główny napięcia
• Zamek centralny sterowany falami radiowymi
• Zderzak przedni ze zintegrowanym stopniem
• Złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)

Technika
• Akumulator 12 V/70 Ah
• Alternator 14 V/175 A 
• Filtr cząstek stałych
• Filtr paliwa z separatorem wody
• Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
• Instalacja elektryczna 12 V
• Norma emisji spalin Euro 6 
• Obręcze stalowe 6,5 J x 16
• Ogumienie 225/65 R16 C lub 225/75 R16 C
• Resory tylne paraboliczne
• Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
• Zbiornik paliwa 65 litrów

Bezpieczeństwo
• Adaptacyjne światła stop
• Asystent hamowania (BAS)
• Immobilizer
• Asystent wiatru bocznego (Crosswind Assist)
• Napinacze pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera z przodu
• Poduszka powietrzna kierowcy
• System stabilizacji toru jazdy ADAPTIVE ESP®

• Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach
• Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy
• Układ hamulcowy wyposażony w układy ABS i EBV
• Zagłówek regulowany dla siedzenia kierowcy i pasażera
• Asystent utrzymania pasa ruchu dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t
• Aktywny asystent układu hamulcowego dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t

Wyposażenie standardowe.

OM 651
Silnik czterocylindrowy wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa 
w technologii Common-Rail z turbosprężarką (VTG) i chłodnicą powietrza 
doładowanego. Pojemność 2 143 cm3, technika 4-zaworowa, 6-biegowa 
mechaniczna skrzynia biegów lub 9-biegowa skrzynia automatyczna  
ze sprzegłem hydrokinetycznym.

Wykresy momentów obrotowych:
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Prędkość obrotowa obr/min

Silnik wysokoprężny OM651 DE22LA 84 kW (114 KM)

Silnik wysokoprężny OM651 DE22LA 105 kW (143 KM)

Silnik wysokoprężny OM651 DE22LA 120 kW (163 KM)

Silnik wysokoprężny OM642 DE30LA 140 kW (190 KM)

Silnik benzynowy M 271 E 18 ML 115 kW (156 KM)

330 Nm
300 Nm

Silnik wysokoprężny OM 651 DE22LA 84 kW (114 KM)

Silnik wysokoprężny OM 651 DE22LA 105 kW (143 KM)



Sprinter Furgon

Kompakt 85 700 91 400 94 100 99 800 100 100 105 800
Standard 89 700 95 400 98 100 103 800 104 100 109 800

Długość pojazdu
DMC 3000 kg DMC 3500 kg DMC 4100 kg

211 CDI 214 CDI 311 CDI 314 CDI 411 CDI 414 CDI

Nowy Sprinter. 100% dla Ciebie.

Długości pojazdu: 5 267 mm

2 620 mm

2 365 mm

Wysokość pojazdu:

5 932 mm

Min. wysokość krawędzi  
przestrzeni ładunkowej: 566 mm

Wymiary pojazdu

Długość pojazdu Rozstaw osi Średnica  
zawracania Długość Dach normalny  

wysokość
Dach wysoki  

wysokość

Kompakt 3 259 mm 13 m 5 267 mm 2 356 mm 2 642 mm
Standard 3 924 mm 15,2 m 5 932 mm 2 356 mm 2 642 mm

Wymiary przestrzeni ładunkowej

Długość pojazdu Długość Szerokość Dach normalny
wysokość

Dach wysoki  
wysokość

Kompakt 2 732 mm 1 787 mm 1 789 mm 2 079 mm
Standard 3 397 mm 1 787 mm 1 789 mm 2 079 mm



Nowy Sprinter.
       100% dla Ciebie.



Wnętrze Sprintera.



Ceny podane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami netto.

Prawidłowe użytkowanie i regularne badania techniczne pojazdów, jak również odpowiednie zachowanie  
się kierowcy, takie jak: unikanie dynamicznego stylu jazdy, jazda przy użyciu niższych prędkości, hamowanie 
zapobiegawcze, prawidłowe pompowanie opon, ograniczanie okresów pracy silnika na biegu jałowym i unikanie 
przewożenia nadmiernych ciężarów, zmniejszają zużycie paliwa i obniżają emisję CO2.

Firma Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., wprowadzająca na rynek poprzez sieć autoryzowanych dealerów  
pojazdy marek Mercedes-Benz i smart, podlega obowiązkowi zapewnienia sieci zbiórki pojazdów wycofanych  
z eksploatacji zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
(Dz.U. 2005.25.202 z późn. zm.).

Oferowane pojazdy są zgodne z wymaganiami Dyrektywy 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  
z dnia 26 października 2005 r., dotyczącej homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności 
do ponownego użycia, zdolności do recyklingu.

Ceny i wyposażenia odpowiadają stanowi na dzień 01.01.2019 r. Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie 
możliwość wprowadzania zmian.  
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter informacyjny.  
Szczegółowych informacji udzielają autoryzowane punkty sprzedaży Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa 
www.mercedes-benz.pl

TRZY NOWE KORZYŚCI
W NOWEJ FORMULE LEASINGU.

Masz dość mnożenia kosztów? 
Teraz możesz płacić niższą ratę leasingu i doliczyć do niej tylko 
koszt paliwa. Lease&Drive daje Ci pełne bezpieczeństwo, dzięki 
ubezpieczeniu AC i OC, jakie dostajesz w ramach leasingu. 
Masz także gwarantowaną opiekę serwisową w autoryzowanych 
stacjach Mercedes-Benz przez czas trwania umowy.  
Wybierz Lease&Drive i jedź bez zmartwień!

PEŁNE 
BEZPIECZEŃSTWO

DUŻO NIŻSZA 
RATA

WYBIERASZ
ZAKOŃCZENIE

Listę autoryzowanych dealerów Mercedes-Benz znajdziesz na stronie www.mercedes-benz.pl


