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Az új X-osztály.  
Világokat kapcsol össze.

Magabiztosan dacol a természeti erőkkel, markáns formavilága vonzza a tekinteteket. Olyan robusztus  
és erőteljes, hogy nehéz terepen is magabiztosan közlekedik, figyelemfelkeltő stílusa pedig a nagyvárosi 
dzsungelben is feltűnik. Funkcionális és megbízható partnerként a dolgos hétköznapokon éppolyan 
meggyőző, mint útitársként a szabadidős kalandok során. Ismerkedjen meg egy gépkocsival, amely 
tökéletesen újszerűen kapcsolja össze a különböző világokat: üdvözli az X-osztály, a Mercedes-Benz  
a pick-upok között!
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12 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Bering-fehér metál 
POWER kivitelváltozat, polírozott nemesacél styling bar, 
polírozott nemesacél side bar, 48,3 cm-es (19"),  
6 duplaküllős könnyűfém kerekek

14 | Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC
Gyémántezüst metál 
POWER kivitelváltozat, Stílus csomag, gyémántezüst metál 
sports bar2, polírozott nemesacél side bar, 48,3 cm-es (19"), 
duplaküllős könnyűfém kerekek

16 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Gránitzöld
PROGRESSIVE kivitelváltozat, Stílus csomag, polírozott 
nemesacél styling bar, 48,3 cm-es (19"), 6 duplaküllős 
könnyűfém kerekek

A robusztusság legizgalmasabb formája.

4 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Kabara-fekete metál
PROGRESSIVE kivitelváltozat, polírozott nemesacél styling 
bar, 45,7 cm-es (18"), 6 duplaküllős könnyűfém kerekek 

6 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Sziklaszürke metál
PROGRESSIVE kivitelváltozat, fekete acél styling bar, 
 fekete acél side bar, 45,7 cm-es (18"), 6 duplaküllős 
 könnyűfém kerekek 

8 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Kavanszitkék metál 
POWER kivitelváltozat, Stílus csomag, polírozott nemesacél 
styling bar, hardcover, 48,3 cm-es (19"), 6 duplaküllős 
könnyűfém kerekek

10 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

PROGRESSIVE kivitelváltozat, Komfort csomag,  
ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA, Audio 20 USB

1  Kapcsolható összkerékhajtás. 2 Előreláthatólag 2018 IV. negyedévétől áll rendelkezésre.  
Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ fejezetben találhatók. Az illusztrációkon olyan tartozékok és extra-/felszereltségek is láthatóak, amelyek a szériafelszereltséghez hozzáadhatók, ill. abból elhagyhatók.

18 | Mercedes me
26 | PURE kivitelváltozat
28 | PROGRESSIVE kivitelváltozat
30 | POWER kivitelváltozat
32 | Stílus csomag
34 | Felszereltségi csomagok
36 | Eredeti Tartozékok
40 | Biztonság/segédrendszerek
42 | Multimédia
44 | Motorok
46 | Technika
48 | Kerekek
50 | Kárpitok és díszítőelemek
52 | Méretrajzok
54 | Műszaki adatok
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Dacol a természet erőivel.
Ha a hegyek-völgyek tudnának ámulni: az X-osztály biztosan elkápráztatná őket. Összkerékhajtás, különböző  
összkerekes üzemmódok, terepáttétel és extraként rendelhető differenciálzár a hátsó tengelyen: így Ön nehéz 
terepen is magabiztosan juthat előre. A nagyvonalú, 202 mm-es – kívánságra akár 222 mm-es – szabad hasma-
gasság bőséges helyet hagy a gépkocsi alatti terepen. Ha kalandokra vágyik, az X-osztály megfelelő talajon akár 
kb. 100%-os emelkedőket is képes leküzdeni és akár kb. 49,8°-os oldaldőlésnél is stabilan vezethető marad.  
Az offroad túrák így még több örömöt nyújtanak. 
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Az X-osztály minden tekintetben robusztus: több mint 1000 kg terhet képes szállítani, és akár 
3500 kg-os utánfutót is vontathat. Ehhez stabil és tartós alapokra van szükség. Ezért az X-osztályt 
erős, magas minőségű acélból készült létravázra építettük. Nyugodtan megrakodhatja: szerszá-
mokkal, gépekkel, anyagokkal vagy sport- és szabadidő-felszereléssel. A robusztus alap kiépített 
utaktól távol is segít Önnek a magabiztos továbbjutásban. Igény szerint nemesacél műszaki  
alsó védőlemez1 védi a motort, a váltót és a kipufogórendszert a terepen és akadályokon történő 
áthaladás közben. 

Aki több mint egy tonnát elbír,  
annak erős gerincre van szüksége.

1  A műszaki alsó védőlemez csak egyes modellekhez rendelhető. További információkkal az Ön Mercedes-Benz értékesítője áll rendelkezésére.
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Biztonságos –  
és nemcsak a stílusa.

Robusztus felépítésével az X-osztály példát mutat a kiemelkedő biztonságra. Ehhez különösen hozzájárul  
a számos biztonsági felszereltség is: különböző menetdinamika-szabályzó és fékrendszerek – pl. az ESP® 
vontatmánystabilizálással – segíthetnek a kritikus közlekedési helyzet felismerésében és adott esetben 
megoldásában. Ezen túlmenően segédrendszerek támogathatják a vezetőt a fárasztó vagy kritikus köz-
lekedési helyzetekben, mint például a Sávtartó asszisztens vagy az Aktív fékasszisztens. Ezeket egészíti  
ki szükség esetén a szériafelszereltséghez tartozó 7 légzsák és a Mercedes-Benz Segélyhívó rendszer.
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A téli gumiabroncsok és az egész évben használható gumiabroncsok a 48,3 cm-es (19"), 6 duplaküllős könnyűfém keréktárcsákhoz, valamint a 48,3 cm-es (19"),  
sokküllős könnyűfém keréktárcsákhoz gyárilag vagy Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészként nem állnak rendelkezésre.
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Kívül markáns, belül kényelmes.
A karakteres külső ellenére az X-osztály a Mercedes-Benz gépjárművekre jellemző kényelemmel kényezteti Önt. 
A KEYLESS-GO hozzáférési és vezetési jogosultság-ellenőrző rendszer, valamint a hegymeneti elindulás-segítő 
gondoskodik a kényelmes beszállásról és indulásról. Menet közben a klímaberendezés, ill. az extraként rendelhető 
THERMOTRONIC automata klímaberendezés temperálja kívánság szerint az utasteret. Az információkról és  
a szórakozásról a COMAND Online, az Audio 20 USB és az Audio 20 CD modern rádió- és navigációs rendszerek 
gondoskodnak a gépkocsiban, a Mercedes me connect kapcsolattartási szolgáltatásokkal együtt. A komfort- 
futóműnek valamint a vezető és az első utas számára egyénileg beállítható üléseknek köszönhetően a hosszú 
utak is kellemes körülmények között teljesíthetők. Extraként elektromosan állítható, valamint deréktámasszal 
és ülésfűtéssel felszerelt ülések is rendelkezésre állnak. Az úti célhoz érve a Parkolás-csomag 360°-os kamerával 
megkönnyíti a parkolást és a manőverezést. Az intuitív kezelési és kijelzési koncepciónak köszönhetően ezek  
a komfortfunkciók egyszerűen kezelhetők.
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Erős egyéniség, határozott stílus.
Az X-osztály igazi egyéniség: a powerdome-ok a motorháztetőn, az optikai alsó védőlemez elöl, valamint  
a kiszélesített sárvédők már az első pillantásra mély benyomást keltenek. Az ajtók kinyitása után stílusos 
belső tér fogadja Önt, vízszintesen csoportosított műszerfallal. A határozottan elkülönülő PURE, 
 PROGRESSIVE és POWER kivitelváltozatok – kombinálva a stílusos Eredeti Tartozékokkal – a pickupot  
még inkább az Ön X-osztályává teszik. Éppúgy, mint az akár 48,3 cm-es (19") könnyűfém kerekek és  
a tipikus, fáklyaformájú, nagy teljesítményű LED-es fényszórók. A POWER kivitelváltozathoz 2 színvilág, 
 fekete vagy dióbarna bőr választható. Az ARTICO műbőr bevonatú műszerfal és ablakperemek, valamint  
az alumínium vagy fa erezetű díszítőelemek illeszkednek az igényes bőr kárpitozáshoz.
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Teljes lelkesedéssel előre!
Szálljon be, indítson, és érezze már alacsony fordulatszámon is a teljes vonóerőt! Különösen a nagy 
 vonóerejű V6-os dízelmotor1 fogja elkápráztatni Önt magabiztos menetteljesítményeivel. A DYNAMIC 
 SELECT 5 menetprogramot kínál, melyek kényelmes, terepen való használatra optimalizált, sportos 
vagy különösen hatékony menettulajdonságokat tesznek lehetővé. A manuális DYNAMIC SELECT 
 üzemmódban Ön veszi át a sebességváltást a kormány-kapcsolófülek segítségével.

A kiálló sárvédők és a széles kerekek nemcsak hatékonyak, hanem a nagy nyomtávval hozzájárulnak  
az X-osztály nagy keresztirányú dinamikájához is. Éppúgy, mint az élénkre hangolt, többlengőkaros 
 kerékfelfüggesztés a hátsó tengelyen. Ennek köszönhetően Ön már minden kanyarban örömmel várja  
a következőt, és így válik az autóvezetés igazi élménnyé.

1  X 350 d 4MATIC, 7G-TRONIC PLUS-szal. Üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 10,3–10,0/8,3–8,1/9,0–8,8 l/100 km;  
CO2-kibocsátás, kombinált: 236–230 g/km. A valós fogyasztási értékek többek között a saját tömegtől és a kiválasztott felszereltségektől is függenek.
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Egy rakfelület, számos lehetőség.
„Pick up“ – szó szerint vesszük: a könnyen hozzáférhető rakfelület több mint 1000 kilogramm tömegű akár 
 piszkos vagy vizes munka- vagy sportfelszerelést is elbír. Még a kerékjárati ívek között is elég a hely egy 
 keresztben elhelyezett EUR raklap számára. Hegyes és éles rakomány szállításakor a platóborítás segíthet  
a karcolások és fényezési sérülések elkerülésében. Annak érdekében, hogy minden a helyén maradjon, 
 különböző megoldások segítik a rakományrögzítést. Az esti órákban pedig a plató LED-es megvilágítása   
könnyíti meg a munkát. Amennyiben még nagyobb igénybevételt jelentő utak állnak Ön előtt, az akár  
3500 kg-os utánfutó tömeg további lehetőségeket kínál a hajó- vagy lószállító utánfutóhoz is.
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Egy egész világot tart a kezében.
www.mercedes.me – itt minden Ön körül forog. Fedezze fel a szolgáltatások, ajánlatok és  
újdonságok világát, amelyek magával ragadó módon megkönnyítik és gazdagítják majd életét,  
és amelyeket kényelmesen, digitálisan érhet el. Így lesz a mi világunkból: az Ön világa.
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Valamennyi kapcsolattartási és mobilitási szolgáltatásunk, valamint számos további érdekes ajánlat – 
egy helyen és csak Önnek. Ez a Mercedes me. Jelentkezzen be még ma ingyenesen, és hódítsa meg a 
Mercedes-Benz világát kényelmesen számítógépéről vagy laptopjáról, vagy akár útközben tableten, 
okostelefonon vagy okosórán. Mivel pedig élete folyamatosan változik, szolgáltatásainkat is folyamatosan 
továbbfejlesztjük. Fedezze fel a www.mercedes.me/welcome oldalon!

Nem csak online szeretne inspirálódni? A Mercedes me Store-ok világszerte óriási sikernek örvendenek, 
például Pekingben, Moszkvában és Hamburgban.

Élete ezzel az összeköttetéssel  
hihetetlenül leegyszerűsödhet.
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A Mercedes me connect összekapcsolja Önt gépko-
csijával – és gépkocsiját az egész világgal. Széles körű és 
kényelmes kapcsolattartási szolgáltatások segítik Önt 
gépkocsija körül, és gondoskodnak nagyobb biztonságáról, 
a jobb kapcsolattartásról és – nem utolsósorban – a még  
izgalmasabb vezetési élményről. Útközben is jó állandó an 
kapcsolatban maradni. Az Alapszolgáltatások mellett – 
amelyek egy meghibásodás vagy baleset esetén automatiku-
san segíthetik Önt – a Mercedes me connecthez tartoznak 
többek között a Távoli eléréssel biztosított szolgáltatások is, 
amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a gépkocsi-beállí-
tásokat okostelefonon keresztül is elvégezhesse.

A Mercedes me inspire márkaélményeket és egy inspiráló 
párbeszéd lehetőségét kínálja Önnek. Szeretnénk, ha ötlete-
ink részesévé válna, és megtudhatnánk, hogy mi mozgatja 
Önt, azért, hogy mindig a legjobb megoldásokat kínálhassuk 
Önnek. Ehhez például egy közösséget, valamint egyre több 
ajánlatot és élményt találhat itt, amelyek túlmutatnak a gép-
kocsival kapcsolatos klasszikus témákon, és kiterjednek 
többek között a rendezvények, az utazás és az életmód 
területeire is.

1 A rendelkezésre állás függvényében az adott piacon.

A Mercedes me move intelligens mobilitási megoldá-
sokhoz nyújt hozzáférést: a car2go világszerte úttörő és 
piacvezető a Free-floating-Carsharing terén, a moovel 
mobilitásalkalmazás pedig összekapcsolja a különböző 
mobilitási szolgáltatók ajánlatait, így megtalálva az opti-
mális utat A-ból B-be. A mytaxi alkalmazással taxit rendelhet, 
élőben nyomon követheti az érkező gépkocsit, és kényel-
mesen fizethet. Bármi legyen is az alkalom, a  Mercedes-Benz 
Rent talál az Ön számára megfelelő gépkocsit rövid vagy 
hosszú távú bérlettel, egy Önhöz közeli Mercedes-Benz 
partnernél. A Blacklane segítségével limuzint rendelhet 
sofőrrel, a FlixBus lehetővé teszi a kedvező árú, kényelmes 
és környezetbarát utazást távolsági buszokon.

A Mercedes me assist különösen egyszerűvé teszi gép-
kocsija karbantartását. Így online, kényelmesen találhat egy 
közeli Mercedes-Benz partnert, és egyeztethet szervizidő-
pontot. A digitális szervizinformáció bármikor tájékoztatja 
Önt az elvégzett karbantartási munkákról. Ezek az adatok 
már egy nappal a karbantartás után, online rendelkezésére 
állnak. Az aktuális szervizinformáció mellett a teljes szer-
viztörténetet, valamint gépkocsija szervizintervallumait is 
megtekintheti, és szükség esetén ki is nyomtathatja.

A Mercedes me finance segítségével többféle módon is el-
érheti álmai autóját. A Mercedes-Benz Bank/Mercedes-Benz 
Financial Services Önnel közösen találja meg az optimális  
finanszírozást, lízing- és biztosítási megoldásokat – az Ön 
igényeihez igazodva. Lízingtermékeink lehetővé teszik, 
hogy Ön mindig a legújabb típusokkal járjon, és közben 
maximális rugalmasságot élvezzen. Nem a tulajdon-
lásért, hanem csak a használatért fizet, így profitálhat  
a kedvező havidíjakból. Finanszírozási ajánlatainkkal új  
Mercedes-Benzét úgy fizeti ki, ahogy az a pénzügyi tervei-
hez a legjobban illesz kedik. Ön határozza meg az első 
részlet mértékét és a szerződés futamideje alapján a havi-
díjak összegét. Egyéni biztosítási megoldásaink kedvező 
feltételei egyszerre nyújtanak megbízható védelmet pénz-
tárcájának és autójának. A szerződés megkötése után  
finanszírozási ajánlatait kényelmesen, online kezelheti.1



22

Szolgáltatásunk tökéletesen illik az Ön Mercedeséhez.
Egy autónál sokkal többet vásárol meg: valami megfizethetetlent, az exkluzív partneri kapcsolatot a Mercedes-Benzzel. 
Ez gondtalanságot, biztonságot és függetlenséget jelent Önnek. Más szavakkal: egy Mercedes vezetésének egyedülálló 
érzését.

1  Az általános szerződési feltételek érvényesek. Az érvényesség időtartama minden hivatalos Mercedes-Benz márkaszervizben elvégzett karbantartással, mindenkor a következő esedékes karbantartásig 
meghosszabbodik – legfeljebb 30 évig az első forgalomba helyezés után. 2 Külföldről történő hívás esetén roamingköltségek adódhatnak.

A legjobbat Mercedesének. Senki sem ismeri Mercedesét 
jobban, mint tapasztalt specialistáink a Mercedes-Benz 
szervizekben. Átfogó szolgáltatásaink és a magas minőségre 
törekvés garantálják, hogy gépkocsija mindig kitűnő állapot-
ban lehessen. Ezért választjuk az ellenőrzött Mercedes-Benz 
Eredeti Alkatrészeket és célszerszámokat.

A legjobbat Önnek. Gondtalan utazás az első kilométertől. 
Ezt kínálják Önnek testre szabott szervizszerződéseink, a 
Mercedes-Benz ServiceCare termékek. Profitálhat a hosszú 
távú biztonságból a tervezésben, a folyamatos költségel-
lenőrzésből és a rögzített havi részletekből, továbbá a költ-
ségek áttekinthetőségéből. Valamint optimális védelmet 
élvezhet a további szervizköltségek ellen. 

A legjobbat az Ön mobilitása érdekében. A  
Mercedes-Benz Mobilo1 mobilitási megoldással gond-
talanul utazhat egész Európában – meghibásodás,  
baleset, kisebb problémák vagy vandalizmus esetén is.  
Hiszen a Mobilóval többek között helyszíni segítség-
nyújtást, cseregépkocsit, szervizbe vontatást vagy éjszakai 
szállást is igénybe vehet. A Mobilo az első forgalomba  
helyezéstől számított első két évben ingyenes, majd min-
den karbantartással bármely hivatalos szervizpartnernél  
akár 30 évig meghosszabbítható. Ha bármikor segítségre 
van szüksége, egész Európában ingyenesen elérhet  
bennünket a 00800 1 777 77772 számon.
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Milyen lenne az autósport a Mercedes-Benz nélkül?
Az első járművet, amely egy autóversenyt megnyert, Daimler-motor hajtott. Az első Mercedes egy 
versenyautó volt. A legendás ezüstnyilak köré mára igazi mítosz szövődött. A Mercedes-Benz sport 
iránti elkötelezettsége nagy hagyománnyal rendelkezik. Az autósport máig hozzátartozik a márkához 
és minden csillagos gépkocsihoz. Ismerkedjen meg a legendával, mintha csak tegnap történt volna: a 
Mercedes-Benz Múzeumban, Stuttgartban. 

m TUDJON MEG TÖBBET! 

Ismerje meg, mi mozgatja a világot több mint 130 éve,  
és induljon időutazásra az automobil történetén át a 
 Mercedes-Benz Múzeumban! Több mint 1500 kiállítási  
tárgy vár Önre 16 500 m2-es területen, közöttük olyan  
egyedi darabokkal, mint a leg régebbi még meglevő Mercedes 
1902-ből, vagy a legendás szárnyasajtósok. Üdvözöljük  
az innovációk világában:
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 TUDJON MEG TÖBBET!

Élje át a Forma-1 varázsát multimédiás bemutatókkal!
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

Milyen lenne az autósport a Mercedes-Benz nélkül?
1934. június 3-án a Nürburgringen, a nemzetközi Eifel-futamon született meg az ezüstnyilak legen-
dája, amely napjainkban élőbb, mint valaha: a gyári ezüstnyíl-csapat, a Mercedes-AMG Petronas  
Motorsport 2017-ben, miután a szezon második felében kiválóan teljesített, egymás után negyedik 
alkalommal szerezte meg a Forma-1-es konstruktőri és versenyzői győzelmet. Lewis Hamilton  
Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ autójával már a 2017-es szezon befejezése előtt három futammal 
biztosította negyedik bajnoki címét a mexikói Autódromo Hermanos Rodríguez pályán. A 2018-as 
szezonban ismét Lewis Hamilton és Valtteri Bottas indulnak a Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
tagjaként Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ autójukkal a bajnoki címért. A sikerek értéke messze 
túlmutat a versenypályákon: minden egyes megtett méter hozzájárul például a szériagyártásban alkal-
mazott könnyűszerkezetes anyagok és hibrid technológia továbbfejlesztéséhez.

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, 2018-as szezon
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Megbízható útitárs.
A PURE kivitelváltozat átgondolt funkcionalitásával 
 tökéletesen felkészült a mindennapi feladatok kihívásaira. 
A kellemes vezetés és komfort érdekében a felszereltség 
fénypontjai közé tartozik a klímaberendezés, valamint az 
Audio 20 USB rádió bőséges információ-, szórakoztatás-,  
és kommunikáció-kínálattal, valamint csatlakoztatási lehe-
tőségekkel. A kényelmet biztosítják a több irányban állítható 
ülések a vezető és az első utas számára. Két-két rögzítőszem 
könnyíti meg a rakomány rögzítését a plató mindkét oldal-
falán, melyek a 4 LED-es platóvilágításnak köszönhetően 
a sötétben is megvilágíthatóak.

X-osztály | PURE kivitelváltozat

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Hűtőrács integrált Mercedes csillaggal és 2 matt fekete lamellával 

Hátsó lökhárító integrált fellépővel

43,2 cm-es (17") acél kerekek 

Elektromosan állítható külső visszapillantó tükör 

Halogén fényszórók

Ködlámpa

2-2 rögzítőszem a plató mindkét oldalfalán 

LED-es platóvilágítás 

BELSŐ TÉR

Fekete Tunja szövet kárpitozás 

6 irányban manuálisan állítható vezetőülés 

4 irányban manuálisan állítható utasülés 

Krómezüst fúvókagyűrűvel és magasfényű fekete fúvókakereszttel ellátott 
szellőzőfúvókák 

3 küllős multifunkciós kormány 12 kezelőgombbal

Műanyag padlóburkolat 

Középkonzol nagy tárolórekesszel, kartámasszal és pohártartóval

Audio 20 USB 2-utas hangszórókkal elöl és hátul

Klímaberendezés
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Iránymutató mindentudó.
A PROGRESSIVE kivitelváltozat sokoldalúságának 
 köszönhetően kemény munkára éppúgy alkalmas, mint 
spontán kalandokra. Magas felszereltség és komfort 
 jellemzi. A pickup dinamikus karakterét hangsúlyozzák  
a 43,2 cm-es (17") hatküllős könnyűfém kerekek, vala-
mint az utastérben a két cső formájú kerek műszerrel 
 ellátott kombinált műszer és a kerek, krómezüst szellő-
zőfúvókák. A rakományrögzítő sínek a plató 3 falán lehe-
tővé teszik a munka- vagy sporteszközök rögzítését.  
Az iránytű a visszapillantó tükörben jelzi, hogy helyes-e 
az irány.

X-osztály | PROGRESSIVE kivitelváltozat 

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Hűtőrács integrált Mercedes csillaggal és 2 matt irídiumezüst lamellával 

A gépkocsi színére fényezett első lökhárító matt fekete optikai  
alsó védőlemezzel 

A gépkocsi színére fényezett hátsó lökhárító integrált fellépővel

43,2 cm-es (17") vanádiumezüstre fényezett, 6 küllős könnyűfém kerekek 

Króm ajtókilincsek 

Fűtött és elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök 

Halogén fényszórók

Rakományrögzítő rendszer a plató három oldalán

BELSŐ TÉR

Fekete Posadas szövet kárpitozás 

Légbeömlők krómezüst gyűrűvel és kereszttel

3 küllős fekete nappabőr multifunkciós kormány 12 kezelőgombbal,  
a belső kormánybetét galvanizált 

Bőr váltókar és kézifékkar 

Dilour padlóburkolat 

Automatikusan sötétedő belső tükör integrált iránytűvel

Alumínium hatású küszöbborítások „Mercedes-Benz“ felirattal

Esőérzékelő

8 hangszóró

Komfort napellenző a vezető- és utasoldalon
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Impozáns és stílusteremtő.

X-osztály | POWER kivitelváltozat

A POWER kivitelváltozat a design, a kényelem és  
a pré mium megjelenés terén teljesen új színvonalat 
 képvisel: például nagy teljesítményű LED-es fényszórók, 
 KEYLESS-GO, elektromosan állítható ülések elöl derék-
támasszal,  THERMOTRONIC automata klímaberendezés  
és Audio 20 CD touchpaddel. A sötétre fényezett, 
45,7 cm-es (18") 6 duplaküllős könnyűfém kerekek és  
az optikai alsó védőlemez hangsúlyozzák a POWER 
 kivitelváltozat magabiztos fellépését. A prémium kiala-
kítás az utastérben az ARTICO műbőr/mikroszálas 
 DINAMICA kárpitozással és a matt fekete pixel-hatású 
 díszítőelemmel folytatódik.

KÜLSŐ MEGJELENÉS

A gépkocsi színére fényezett első lökhárító króm optikai alsó védőlemezzel 

Króm hátsó lökhárító integrált fellépővel

45,7 cm-es (18") Himalája-szürkére fényezett, 6 duplaküllős könnyűfém kerekek 

Fűtött, elektromosan állítható és elektromosan behajtható külső 
 visszapillantó tükrök 

Nagy teljesítményű LED-es fényszórók fényszórómosó berendezéssel

Króm foglalatú ködlámpa 

Részben LED-es hátsó lámpák 

Króm ablakperem-díszlécek 

BELSŐ TÉR

Fekete ARTICO műbőr / mikroszálas DINAMICA kárpitozás

8 irányban elektromosan állítható vezető- és utasülés 

Deréktámasz a vezető- és utasülésen

Matt fekete pixel-hatású vízszintes díszítőelem 

ARTICO műbőr műszerfal és ablakperemek, díszvarrással

Tárolóháló az első utas lábterében

Audio 20 CD touchpaddel

KEYLESS-GO

THERMOTRONIC automata klímaberendezés
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Minden, amire egy pickupnak szüksége lehet.
A Stílus csomag elkápráztatja kifejező pickup-designjával és meggyőzi funkcionális 
fénypontjaival. Oldalnézetből is magára vonja a pillantásokat 48,3 cm-es (19"),  
6 duplaküllős könnyűfém kerekeivel a POWER kivitelváltozatban, ill. 45,7 cm-es (18"),  
6 duplaküllős könnyűfém kerekekkel a PROGRESSIVE kivitelváltozatban, valamint 
 fellépőkkel, sötét ablakokkal hátul és eloxált hosszanti tetősínekkel. További vonzó 
 felszereltségek, mint a nagy teljesítményű LED-es fényszórók és a részben LED-es  
hátsó lámpák teszik a PROGRESSIVE kivitelváltozatot még értékesebbé. Az elektromos 
 hátsó tolóablak megkönnyíti a hozzáférést a rakfelülethez, és további szellőzési 
 lehetőséget biztosít.

A STÍLUS CSOMAGHOZ TARTOZNAK:

Feketére fényezett és polírozott 48,3 cm-es (19"), 6 duplaküllős  
könnyűfém kerekek, a POWER kivitelváltozatnál

Himalája-szürkére fényezett 45,7 cm (18"), 6 duplaküllős könnyűfém  
kerekek, a PROGRESSIVE kivitelváltozatnál

Fellépők, oldalt bal és jobb oldalon

Elektromos tolóablak hátul 

Nagy teljesítményű LED-es fényszórók, már szériafelszereltségként  
a POWER kivitelváltozatnál

Részben LED-es hátsó lámpák, már szériafelszereltségként  
a POWER  kivitelváltozatnál

Eloxált hosszanti tetősínek 

Színezett üvegezés hátul, fekete üveg

X-osztály | Stílus csomag
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X-osztály | Felszereltségi csomagok

Az X-osztály aligha hagy kívánnivalót maga után: számos, gondosan összeválogatott 
 csomaggal teljesen az egyedi igények és ízlés szerint szerelhető fel. A még egyedibb 
 kialakításhoz választhatók a „Funkcionalitás“-ra fókuszáló csomagok és specifikusan  
a kivitelváltozathoz illeszkedő csomagok.

Minden, ami egy egyedi autóhoz kell.

A KÖVETKEZŐ FELSZERELTSÉGI CSOMAGOK RENDELHETŐK  
AZ X-OSZTÁLYHOZ:

1  Komfort csomag: széles körű felszereltségekkel különösen hosszú 
 utakon növeli az utazás kényelmét, többek között elektromosan állítható 
ülésekkel és 2 irányban állítható deréktámasszal a vezető és az első  
utas számára, csak a PROGRESSIVE kivitelváltozatnál.

2  Parkolás csomag, 360°-os kamerával és PARKTRONIC-kal, segíthet 
parkoláskor és a manőverezésben.

3  Plus csomag, kombinálja a PARKTRONIC-ot és rakományrögzítő 
 sínrendszert és megkönnyítheti a parkolást, manőverezést és  
a rakományrögzítést, csak a PURE kivitelváltozatnál.

   Dohányzó csomag: magában foglal egy hamutartót és szivargyújtót, 
melyek a középkonzolba vannak beépítve. | Ábra nélkül

   Lopásvédelem csomag: egy hang- és fényjelzéssel ellátott riasztóval 
segít a gépkocsi lopás elleni védelmében. | Ábra nélkül

   Téli csomag: ülésfűtést tartalmaz a vezető és az első utas számára, 
 valamint fűthető ablakmosó berendezést, így mindenekelőtt hidegben 
növeli a menetkényelmet. | Ábra nélkül
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Maximális raktérfogat. Első osztályú rakományvédelem.

X-osztály | Eredeti Tartozékok

m TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

az Eredeti Tartozékokról a http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  
oldalon vagy közvetlenül az Ön Mercedes-Benz partnerénél találhatók.

A gépkocsi színére fényezett hardtop vonalvezetése kitűnően illeszkedik a jármű design-
jához. Megnöveli a rakteret, és védi a rakományt a tolvajlástól. Igényes anyagainak 
 köszönhetően robusztus és hosszú élettartamú, valamint távol tartja a nedvességet és  
a port a rakománytól. Különféle ablakváltozatok biztosítják a raktér számára a fényt és  
a friss levegőt. Minden ablak sötétre színezett, és véd a hőtől és a kíváncsi pillantásoktól. 
A hardtop robusztus belső burkolattal és LED-es világítással rendelkezik.

A hardcover formavilága és a gépkocsi színével megegyező fényezése kitűnően illeszkedik  
a pickup designjához. Egy „Mercedes-Benz“ felirat mindkét oldalon még értékesebbé  teszi 
a megjelenését. Megbízható funkcionális védelmet nyújt az időjárás, por és lopás ellen.  
A hardcoverhez tartozó platóborítás ezenkívül hatékonyan védi a rakfelületet a fényezési 
sérülésektől. Kidolgozásának és igényes anyagainak köszönhetően a hardcover kitűnik 
különleges robusztusságával és hosszú élettartamával. Külön kulccsal nyitható, és auto-
matikus LED-es világítással rendelkezik, így a rakomány sötétben is gyorsan és egyszerűen 
megtalálható. 

A hardtop hosszanti tetősínek nélkül is kapható.
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Kifejező stíluselem. Masszív kinézet oldalról is.

X-osztály | Eredeti Tartozékok

A side bar-ok fekete acél kivitelben is rendelhetők.

A tömör és karcálló polírozott nemesacél styling bar tökéletesen illeszkedik a markáns 
és robusztus pickup-designhoz, és a gépkocsinak még progresszívabb megjelenést 
 kölcsönöz. Egy „Mercedes-Benz“ felirat hangsúlyozza értékes megjelenését. A styling bar 
gyorsan fel- és leszerelhető, és kitűnően kombinálható a hardcoverrel.

A polírozott nemesacél side bar-ok 76 mm-es csőátmérővel rendelkeznek,  
és a gép kocsinak stílusos és markáns oldalnézetet kölcsönöznek, tovább erősítve  
a pickup- karaktert. Az igényesebb megjelenés mellett a fellépők a side bar-okon  
megkönnyíthetik a biztonságos és csúszásmentes fellépést be- és kiszálláskor, valamint  
be- és kirakodáskor.

A styling bar fekete acél kivitelben is rendelhető.
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X-osztály | Eredeti Tartozékok

Készen áll az egyedi utakra.
Az X-osztály variációs lehetőségeinek teljes kihasználása valódi kihívás, 
hiszen a rakfelület és az utastér hatalmas, rugalmasan kihasználható 
 helyet kínálnak. Az egyedi igények kielégítésére elérhetők kizárólag az 
X-osztályhoz rendelhető Mercedes-Benz Eredeti Tartozékok, mint pl.  
a hardtop, amellyel zárt csomagtér alakítható ki. A rakfelület lefedéséhez 
hardcover vagy rollcover választható. A rakfelület-elválasztó rendszer 
 segít rendet tartani a platón. Ha ez még nem lenne elég, az extraként 
rendelhető hosszanti tetősíneken különböző csomagtartó-rendszerek, 
 valamint akár 3500 kg vontatható tömeg bővítik tovább a lehetőségeket.

VARIÁLHATÓ HELYKÍNÁLAT – NYITOTTAN ÉS LEFEDVE:

1  A robusztus, igényes, feketére vagy ezüstre eloxált alumínium  
rollcover fokozatokban nyitható, ill. zárható, és védi a rakományt  
a szennyeződéstől és lopástól.

2  A a gépkocsi színére fényezett sports bar kitűnően illeszkedik az 
X-osztály innovatív designjához és dinamikus, sportos megjelenést  
kölcsönöz neki.

3  A pontosan a rakfelülethez illeszkedő fekete platóborítás időjárásálló, 
és hatékonyan védi a rakfelületet a fényezési sérülésektől.

4  A zárható és időjárásálló tárolódoboz 156 l-es térfogatával bőséges 
 helyet kínál a szerszámoknak vagy más használati eszközöknek, és 
 védelmet nyújt a lopás ellen is.

5  Az időjárás- és szakadásálló softcover lefedi a rakteret, továbbá védi  
a rakományt a nedvességtől, a napsugárzástól és a kíváncsi pillantásoktól.

6  A rakfelület-elválasztó rendszer segít a rakományt rögzíteni a platóra, 
és akár 100 kg tömegű rakományokhoz is alkalmas.

1  Előreláthatólag 2018 IV. negyedévétől áll rendelkezésre.
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Kiemelkedő megjelenés és funkcionalitás.
A nagy teljesítményű LED-es fényszórók a tipikus, fáklyaszerű designnak köszönhetően éjjel-nappal 
 értékes megjelenést kölcsönöznek a gépkocsinak, és gondoskodnak a kitűnő látási viszonyokról  
a sötétben. A LED-es technika kellemesen világos fényt ad. A hagyományos halogén fényszórókhoz 
 képest a menetfény és az országúti fényszóró is egyenletesebben világítja meg az útfelületet. Ezen 
 túlmenően a LED-es technika a nagyobb fényerő ellenére is kitűnik hosszú élettartamával és rendkívül 
alacsony energiafogyasztásával.

A nagy teljesítményű LED-es fényszórók extraként rendelhetők a PROGRESSIVE kivitelváltozathoz, valamint szériafelszereltségként rendelhetők a POWER kivitelváltozathoz.
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Figyelmes kísérő.
Az X-osztály szériafelszereltségként rendelkezik olyan fedélzeti „kísérőkkel“, melyektől szívesen fogad  
el segítséget a vezető: a példa értékű segédrendszerek segíthetnek a kritikus helyzetek felismerésében, 
és támogatják a vezetőt – az autópályán, országúton és városi forgalomban egyaránt.

AZ X-OSZTÁLY SEGÉDRENDSZEREINEK ÁTTEKINTÉSE:

Aktív fékasszisztens, hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt felismert ütközésveszély 
esetén, segítheti a vezető fékezését, és reakció hiányában önállóan képes 
 csökkenteni a sebességet. | Ábra nélkül

Aktív sávtartó rendszer1: képes felismerni a sáv véletlen elhagyását; segít  
figyelmeztetni a vezetőt és a gépkocsit iránykorrigáló fékezésekkel visszatéríteni  
a sávba.

Sávtartó rendszer: segíthet a sáv véletlen elhagyása miatt bekövetkező balesetek 
elkerülésében. | Ábra nélkül

Táblafelismerő rendszer: segíti a vezetőt a felismert és a rendszerrel összeha-
sonlított sebességkorlátozások, valamint behajtási és előzési tilalmak, ill. azok  
feloldásának kijelzésével. | Ábra nélkül

1 Csak az X 350 d 4MATIC esetében.
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X-osztály | Multimédia

Mindig vételen.
A multimédia-rendszer sokféle szolgáltatásával az X-osztályban Ön mindig jól 
tájékozott és elérhető lehet, és kitűnő szórakoztatásban részesülhet. Nagy-
méretű 21,3 cm-es (8,4") kijelzővel, a Live Traffic Information segítségével – 
valós idejű közlekedési információkkal – navigál, így Ön gyorsan és a lehető 
legrövidebb úton érhet célba. Intuitív kezelése az ergonomikus érintőpaddal 
vagy szóbeli parancsokkal a LINGUATRONIC használatával időtakarékos  
és kényelmes.

A RÁDIÓ-, NAVIGÁCIÓS- ÉS HANGSZÓRÓRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE:

1  COMAND Online: igényes 3D-s térkép-megjelenítéssel a nagy, 21,3 cm-es (8,4") képátlójú 
 kijelzőn, Live Traffic Information (közlekedési információk valós időben), internet-böngésző és 
Mercedes-Benz alkalmazások, extraként rendelhető.

2  Audio 20 USB 17,8 cm-es (7") képátlóval, innovatív lehetőségeket nyújt az információszerzésre, 
szórakozásra és kommunikációra a gépkocsiban – pl. Bluetooth®-os kihangosító és audioátvitel, 
USB-csatlakozó és SD-memóriakártya-hely: szériafelszereltségként a PURE és PROGRESSIVE 
 kivitelváltozatoknál. 

3  Garmin® MAP PILOT: az Audio 20 CD-t érintőpaddal teljes értékű navigációs rendszerré változtatja 
Live Traffic Information szolgáltatással (közlekedési információk valós időben) és 3D-s térkép- 
megjelenítéssel, extraként rendelhető.

  Audio 20 CD érintőpaddal és 17,8 cm-es (7") képátlóval: innovatív érintőpaddal teszi kényelme-
sebbé a kezelést és CD-lejátszóval rendelkezik, szériafelszereltség a POWER kivitelváltozatnál,  
| Ábra nélkül

  Digitális rádió: elkápráztatja széles programválasztékával, jó vételi tulajdonságaival és impozáns 
hangzásképével, extraként rendelhető. | Ábra nélkül

  2 utas hangszórórendszer elöl és hátul: nagyon jó hangminőséget biztosít a 4 hangszóróval, 
szériafelszereltség a PURE kivitelváltozatnál. | Ábra nélkül

  8-as hangszórórendszer: speciálisan a gépkocsi utasteréhez hangolva, első osztályú  
hangzásélményt nyújt kitűnő hangminőséggel, szériafelszereltség a PROGRESSIVE és POWER 
kivitelváltozatnál. | Ábra nélkül
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Magabiztos előrehaladás erőteljes motorokkal.
Az X-osztály minden meghajtásváltozatban erőteljes és kitartó szívvel rendelkezik. A csúcs motorizáltság V6-os 
dízelmotorral, 550 Nm-es maximális forgatónyomatékkal és már alacsony fordulatszámoknál is nagy vonóerő-
vel kápráztat el. Ennek köszönhetően az előrehaladást közúton és terepen szinte semmi sem akadályozhatja. 
Minden motorváltozatnál közös a Common-Rail közvetlen befecskendezés, piezo befecskendező-fúvókákkal,  
a turbófeltöltés és az SCR-technológia (szelektív katalitikus redukció) a kipufogógáz-tisztításhoz, valamint  
a nehéz utánfutók vontatásának képessége.

A MOTORVÁLTOZATOK ÁTTEKINTÉSE:

X 220 d, 120 kW (163 LE), 403 Nm, hatfokozatú kézi kapcsolású váltó  
és hátsókerék-hajtás

X 220 d 4MATIC, 120 kW (163 LE), 403 Nm, hatfokozatú kézi kapcsolású 
váltó és kapcsolható összkerékhajtás

X 250 d, 140 kW (190 LE), 450 Nm, hatfokozatú kézi kapcsolású váltó  
és hátsókerék-hajtás 

X 250 d, 140 kW (190 LE), 450 Nm, hétfokozatú automata váltó és 
 hátsókerék-hajtás 

X 250 d 4MATIC, 140 kW (190 LE), 450 Nm, hatfokozatú kézi kapcsolású 
váltó és kapcsolható összkerékhajtás 

X 250 d 4MATIC, 140 kW (190 LE), 450 Nm, hétfokozatú automata váltó  
és kapcsolható összkerékhajtás 

X 350 d 4MATIC, 190 kW (258 LE), 550 Nm, 7G-TRONIC PLUS és állandó 
összkerékhajtás 

m TUDJON MEG TÖBBET!

Az X-osztály minden műszaki adata  
megtalálható az 52. oldaltól.
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Erőteljes felépítés a kemény bevetésekre.
A robusztus létravázat nem könnyű kihozni a sodrából. A zárt profilok kiemelkedő stabilitást és kiváló 
csavarodási merevséget biztosítanak: ez a nagy előnyük az U-profilos létravázakkal szemben. A merev 
 hátsó tengely jelentős terheléseket is elvisel, és nagymértékű lehetséges kitérésével javítja a tapadást 
terepen. Az X-osztály azonban a robusztussággal és a kiváló teherbíró képességgel még nem elégszik 
meg. A tekercsrugós, többlengőkaros hátsókerék-felfüggesztésnek köszönhetően a vezetési élmény és  
a menetkényelem sem szenved csorbát.
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Pontos kapcsolás – közúton és terepen egyaránt.
Közút vagy terep: a hatfokozatú kézi kapcsolású váltó és a hétfokozatú automata váltó,  
ill. a 7G-TRONIC PLUS1 mindkét környezetben otthonosan mozog. A 7G-TRONIC PLUS 
 finoman kiosztott sebességfokozatai a fordulatszámot, a zajokat és a fogyasztást is a lehető 
legalacsonyabban tartják. Ennek eredménye a kitűnő kapcsolási kényelem és lehetőség  
az üzemanyag-takarékos autózásra. Ezen túlmenően a többszörös visszakapcsolás erőteljes, 
gyors kigyorsítást tesz lehetővé, például előzéskor. A hatfokozatú kézi kapcsolású váltó is 
gondosan a mindenkori motorváltozathoz van hangolva, és lehetővé teszi a kényelmes és 
precíz kapcsolást.

1 Csak az X 350 d 4MATIC esetében.

A VÁLTÓK ÁTTEKINTÉSE:

1   A hatfokozatú kézi kapcsolású váltó kitűnő kapcsolási kényelemmel és precíz kapcsolási utakkal,  
valamint  harmonikus kapcsolásokkal győz meg.

2  A hétfokozatú automata váltó kényelmes és üzemanyag-takarékos közlekedést tesz lehetővé alacsony 
 motorfordulatszámoknál, valamint erőteljes, gyors kigyorsítást biztosít – például előzéskor.

3  A 7G-TRONIC PLUS automata váltó sportos menetdinamikával, kitűnő kapcsolási kényelemmel és nagy  
üzemanyag-megtakarítási potenciállal győz meg.
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Tiszteletet parancsoló fellépés.
Az X-osztálynak mindig jól állnak a vonzó kerekek. Külö-
nösen a könnyűfém kerekek kölcsönöznek az autónak 
egyéni megjelenést és hangsúlyozzák markáns karakterét. 

R1G   43,2 cm-es (17") 12 lyukú acél kerekek, 255/65 R17 abroncsokkal 
7,5 J x 17 ET 50-es keréktárcsákon (szériafelszereltség a PURE, extra  
a PROGRESSIVE kivitelváltozatnál)

R1A  43,2 cm-es (17") vanádiumezüstre fényezett 6 küllős könnyűfém 
kerekek 255/65 R17-es abroncsokkal 7,5 J x 17 ET 50-es keréktárcsá-
kon (szériafelszereltség a PROGRESSIVE, extra a PURE kivitelváltozatnál)

R1B  43,2 cm-es (17") feketére fényezett és polírozott 6 duplaküllős 
könnyűfém kerekek 255/65 R17 abroncsokkal 7,5 J x 17 ET 50-es 
 keréktárcsákon (extra a PURE és a PROGRESSIVE esetén)

R1C  45,7 cm-es (18") Himalája-szürkére fényezett 6 duplaküllős 
 könnyűfém kerekek 255/60 R18-as abroncsokkal 7,5 J x 18 ET 50-es 
keréktárcsákon (szériafelszereltség a POWER, extra a PROGRESSIVE 
kivitelváltozatnál)

R1D  45,7 cm-es (18") feketére fényezett és polírozott 5 duplaküllős 
könnyűfém kerekek 255/60 R18-as abroncsokkal 7,5 J x 18 ET 50-es 
keréktárcsákon (extra a PROGRESSIVE és a POWER esetén)

R1E  48,3 cm-es (19"), feketére fényezett és polírozott 6 duplaküllős 
könnyűfém kerekek 255/55 R19-es abroncsokkal 7,5 J x 19 ET 50-es 
keréktárcsákon (extra a PROGRESSIVE és a POWER esetén)

R1F  48,3 cm-es (19"), tremolitszürkére fényezett és polírozott sokküllős 
könnyűfém kerekek 255/55 R19-es abroncsokkal 7,5 J x 19 ET 50-es 
keréktárcsákon (extra a PROGRESSIVE és a POWER esetén)m TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

a kerekekről és a Mercedes-Benz Eredeti Tartozékokról  
a http://configurator.mercedes-benz-accessories.com oldalon  
vagy közvetlenül az Ön Mercedes-Benz partnerénél találhatók.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Kárpit és díszítőelemek.
PURE kivitelváltozat POWER kivitelváltozat

PROGRESSIVE  
kivitelváltozat

Díszítőelemek,  
POWER kivitelváltozat

1 Extrafelszereltség.

X-osztály | Kárpitok és díszítőelemek

Kárpitozások

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

fekete Tunja szövet
fekete műbőr1

fekete Posadas szövet
fekete ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA
fekete bőr1

mogyoróbarna bőr1

Díszítőelemek

F2I
F2J
F2K

matt fekete pixelhatású díszítőelem
szálcsiszolt alumínium hatású díszítőelem1

matt barna, fa-erezetű díszítőelem1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Fényezések.

1 Extrafelszereltség.

Uni-fényezések

3142
6580
9139

Danakil-vörös
gránitzöld
Chisana-fehér

Metálfényezések1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

axinitbronz
kavanszitkék
sziklaszürke
Kabara-fekete
Bering-fehér
gyémántezüst

Uni-fényezések Metálfényezések1

X-osztály | Fényezések
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Műszaki adatok.

1  Kapcsolható összkerékhajtás. 2 A névleges teljesítményre és a névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok az (EK) 715/2007 sz. rendelet jelenleg érvényes kiadásának megfelelően. 3 További gumiabroncs-
méretek extraként rendelhetők. 4 A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak megfelelően történt. Ezen „mért NEFZ-CO2-értékek“ az (EU) 2017/1152 végrehajtási rendelet 2. cikkely 2. sz.  
végrehajtási utasítása szerintiek. Az üzemanyag-fogyasztási adatok ezeknek az értékeknek az alapján lettek meghatározva. Az áramfogyasztás meghatározása a 692/2008/EK rendelet alapján történt. 
Az irányadó vizsgálati eljárásokra vonatkozó törvényes előírások változásai miatt a gépkocsi forgalomba helyezéséhez és adott esetben a gépjárműadóhoz szükséges megfelelőségi igazolásban magasabb 

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz eredeti motorolaj.

X-osztály | Műszaki adatok

Dízelmotorok

X 220 d X 220 d 4MATIC1

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros

Lökettérfogat, cm3 2298 2298

Névleges teljesítmény2, kW (LE) 1/percnél 120 (163)/3750 120 (163)/3750

Névleges forgatónyomaték2, Nm 1/percnél 403/1500–2500 403/1500–2500

Kézi kapcsolású váltó [automata váltó] 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó [–] 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó [–]

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s [automata váltó] 12,5 [–] 12,9 [–]

Legnagyobb sebesség kb. km/óra [automata váltó] 172 [–] 170 [–]

Széria abroncsok3 255/65 R17 255/65 R17

Üzemanyag-fogyasztás4, 5 l/100 km
Városban [automata váltó]

Országúton [automata váltó]

Kombinált [automata váltó]

7,7 [–]

7,2 [–]

7,4 [–]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

CO2-kibocsátás4 g/km, kombinált [automata váltó] 195 [–] 200 [–]

Rakfelület, plató, m2 2,466 2,466

Fordulókör-átmérő, m 13,4 13,4

Saját tömeg6, 7 kg [automata váltó] 2136 [–] 2216 [–]

Hasznos terhelés7 kg [automata váltó] 1064 [–] 1034 [–]

Megengedett össztömeg, kg 3200 3250

Utánfutó tömege fékezett/fékezetlen, kg 3200/750 3500/750

Megengedett összgördülő tömeg, kg 6130 6130
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értékek lehetnek megadva. 5 Az üzemanyagtartály térfogata minden motor esetében szériafelszereltségként kb. 73 l.  Tartalék kb. 10 l. AdBlue®-tartály térfogat: kb. 17 l. 6 Adatok a 1230/2012/EK irányelv nyomdába adáskor érvényes kiadása szerint. (Vezetővel [75 kg], minden üzemi folyadékkal 
feltöltve és 90%-ban feltöltött üzemanyagtartállyal.) 7 A valós fogyasztási értékek többek között a saját tömegtől és a kiválasztott felszereltségektől is függenek. További információkkal az Ön Mercedes-Benz értékesítője áll rendelkezésére. Az extrafelszereltségek és Eredeti Tartozékok (pl. hosszanti 
tetőrudak, hardtop stb.) a gépkocsi vonatkozó tulajdonságait, mint pl. tömeg, gördülési és légelenállás, megváltoztathatják és az út- és időjárási viszonyok mellett befolyással lehetnek a fogyasztás és menetteljesítmények értékeire. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.

X-osztály | Műszaki adatok

X 250 d X 250 d 4MATIC1 X 350 d 4MATIC

4/soros 4/soros 6/V

2298 2298 2987

140 (190)/3750 140 (190)/3750 190 (258)/3400

450/1500–2500 450/1500–2500 550/1400–3200

6 fokozatú kézi kapcsolású váltó [7 fokozatú automata váltó] 6 fokozatú kézi kapcsolású váltó [7 fokozatú automata váltó] – [7G-TRONIC PLUS]

10,9 [11,4] 11,1 [11,8] – [7,9]

184 [179] 180 [175] – [205]

255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17

7,9 [9,6]

6,9 [6,7]

7,3 [7,7]

8,3 [9,6]

7,0 [6,9]

7,5 [7,9]

– [10,3–10,0]

– [8,3–8,1]

– [9,0–8,8]

192 [203] 197 [207] – [236–230]

2,466 2,466 2,466

13,4 13,4 13,4

2164 [2169] 2226 [2234] – [2249–2389]

1036 [1031] 1024 [1016] – [861–1001]

3200 3250 3250

3200/750 3500/750 3500/750

6130 6130 6180
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A kiadvány adatairól: A kiadvány szerkesztése 2018. 03.20-án zárult le. A terméken lezárás után történhettek változások. 
A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változtatásának jogát a gyártó  
a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások, illetve eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével 
a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés tárgyának 
megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből nem keletkeztethetők jogok. Az illusztrációkon 
olyan kiegészítő felszereltségek és tartozékok is szerepelhetnek, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított 
termék részét. A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a kiadvány olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, 
melyek egyes országokban nem elérhetők.

Ez a kiadvány nemzetközi felhasználásra készült. A törvényi, jogi, illetve adózási szabályozásokra vonatkozó utalások 
azonban kizárólag a Német Szövetségi Köztársaságban és a kiadvány szerkesztésének lezárásakor érvényesek.  
A más országokban érvényes előírásokról, illetve a hatályos jogszabályokról, kérjük, tájékozódjon Mercedes-Benz 
 márkakereskedőjénél!
www.mercedes-benz.hu

Műszaki adatok tárolása a gépkocsiban: Műszaki adatok tárolása a gépkocsiban: a gépkocsi elektronikus részegységei 
(pl. a légzsákvezérlő-egység, motorvezérlő-egység, stb.) a gépkocsi műszaki adatait adattároló egységekben tárolják: 
pl. hibajelzések, a gépkocsi sebessége, fékezési erő, illetve a visszatartó és vezetői segédrendszerek működése baleset 

esetén. (Audio- és videoadatok nem kerülnek tárolásra.) A rendszer az adatokat gyorsan, pillanatfelvétel-szerűen tárolja: 
pl. üzemzavar-jelentés esetén egy nagyon rövid rögzítési időtartammal (legfeljebb néhány másodperc), vagy baleset 
esetén összefoglaló formában, illetve az alkotóelemek igénybevételének kiértékelése céljából. A tárolt adatok a gépkocsiban 
található csatlakozófelületeken keresztül képzett technikusok által kiolvashatók az esetleges működési zavarok elemzé-
séhez és elhárításához, valamint a járműfunkciók elemzéséhez és továbbfejlesztéséhez a gyártó által feldolgozhatók  
és használhatók. Az ügyfél kívánságára az adatok további opcionális szolgáltatások alapját is képezhetik. Az adatok 
 átvitele a gépkocsiból a gyár vagy harmadik fél részére alapvetően csak törvényes engedély (pl. e-Call vészhívás a gép-
kocsiból) vagy az ügyfél szerződés szerinti beleegyezése alapján, az adatvédelmi törvények betartásával történik. 
 További információk a gépkocsiban tárolt adatokról a gépkocsi kezelési útmutatójában találhatók. A kezelési útmutató 
nyomtatott formában a gépkocsiban vagy online a www.mercedes-benz.hu oldalon található.

Használtautó-visszavétel: az Ön Mercedes-Benz X-osztáy gépkocsiját hosszú élete végén az Európai Unió használtautó- 
irányelveinek megfelelően környezetbarát újrahasznosításra visszavesszük – addig azonban még sok idő telik el. Annak 
érdekében, hogy Ön ezt a lehető legegyszerűbben megtehesse, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből álló 
hálózat áll rendelkezésére, ahol ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel Ön is jelentős mértékben hozzájárul az újra-
hasznosításhoz, és ezáltal az erőforrások kíméléséhez. A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi 
feltételekről a Mercedes-Benz magyar nyelvű honlapján találhatók további információk.




