
Vámi vybrané vozidlo

Třída V AVANTGARDE V250 d 4MATIC dlouhé

Model velkoprostorový vůz
Maximální celková hmotnost 3,1 t
Výška pro náklad 1326 mm
Rozvor 3200 mm
Celková délka 5140 mm
Typ paliva vznětový motor
Výkon motoru 140 kW

barva bílá arktická (9147)

Potah sedadel kůže Lugano, černá (VX7)

pakety

BlueEFFICIENCY paket (MX0)
Bezpečnostní systém PRE-SAFE (JP1)
Paket asistentů řízení (JP2)
Paket zrcátek (FP3)

spotřeba paliva*:
spotřeba paliva:
Městská: 7,7 litrů/100 km
Mimoměstská: 6,2 litrů/100 km
Kombinovaná: 6,7 litrů/100 km
Emise CO2: 177 g/km

Základní cena 1 600 565 Kč 
barva bílá arktická (9147)
Potah sedadel kůže Lugano, černá (VX7)
ALU ráfky 7 J × 17' (RL8)
příplatková výbava 101 865 Kč 
Cena bez DPH 1 406 967 Kč
DPH 295 463 Kč
Cena s DPH 1 702 430 Kč



Sériová výbava

Duplikatscodegruppe Level 1
Vozidlo standard (DUP0)
Provedení, pakety a varianty
BlueEFFICIENCY paket (MX0)
Přihlášení jako osobní (Z42)
Podvozek
Stálý převod i = 3,267 (AD2)
Elektronický posilovač řízení (C51)
Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě (B15)
Elektrická ruční brzda (B25)
Podvozek AGILITY CONTROL (CA1)
Pneumatiky komfortní (RM4)
Značka pneumatik dle možností výrobního závodu (RD9)
Pneumatiky letní (RM7)
Pneumatiky 225/55 R17' (RG7)
Rezervní kolo se zvedákem (RR6)
Měření tlaku vzduchu v pneumatikách, bezdrátové (RY2)
Hmotnostní varianta 3,1 t (XA8)
Motor, převodovka a nádrže
Motor OM 651 DE 22 LA 140 kW 3800/min (MG4)
Vozidlo s nízkou úrovní škodlivin - Euro 6 tř. I (MB6)
Management alternátoru (MG9)
Pohon všech kol 4MATIC (ZG2)
Převodovka automatická 7G-TRONIC PLUS (G42)
Nádrž 70 l (KB5)
Karoserie a nástavby
Zpětná zrcátka vyhřívaná a el.seř. s blikačem (F69)
Světla s regulací sklonu (L35)
Systém inteligentního osvětlení (ILS) (LG2)
Třetí brzdové světlo vzadu na střeše (LB5)
Brzdové a zadní světlo LED (LG4)
Ovládací panel horní, komfortní (LC4)
Světlo v zavazadlovém prostoru (L67)
Osvětlení interiéru Ambiente (LC1)
Osvětlení nástupního schůdku (LB9)
Osvětlení v prostoru zadního madla, čtecí světlo (LC6)
Osvětlení prostoru pro nohy, vpředu (LC7)
Osvětlení prostoru zadních dveří (LC8)
Světla brzdová, adaptivní (LE1)
Dveře posuvné vlevo (T19)
Dveře posuvné vpravo (T16)
Dětská pojistka na posuvných dveřích (T70)
Posuvné dveře se snadnou obsluhou (T14)
Dveře zadní výklopné se samostatně otevírat. oknem (W64)
Pomocné držadlo pro nastupování (T74)
Nástupní schůdek s náp. Mercedes-Benz, osvětlený (C74)
Okno v posuvných dveřích vpředu vpravo pevné (W17)
Okno v posuvných dveřích/stěně vpředu vlevo pevné (W16)
Okna vzadu pevná (W29)
Spouštěč okna Komfort elektricky ovládaný Ř/SP (V51)
Determální skla (H20)
Sluneční clony s osvětlenými zrcátky (FS5)
Nárazníky a boční lišty lakované (CM2)
Tažné oko vpředu/vzadu našroubovatelné (Q01)
Vnitřní výbava, topení a klimatizace
Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče (J58)
Sedadlo řidiče vyhřívané (H16)
Sedadlo řidiče komfortní (SB1)
Sedadlo spolujezdce komfortní (SB2)
Sedadlo spolujezdce vyhřívané (H15)
Sedadlo v 1.ř. za řidičem vlevo - komfort (US6)
Sedadlo v 1.ř. za řidičem vpravo - komfort (US7)
Sedadlo v 2.ř. za řidičem vlevo - komfort (US8)
Sedadlo v 2.ř. za řidičem vpravo - komfort (US9)
Loketní opěrky v prostoru pro cestující v 1.řadě (U73)
Kotevní lišty pro rychloupínání a posuv sedadel (UR1)
Airbag řidiče (SA5)
Airbag spolujezdce (SA6)



Airbag okenní řidiče a spolujezdce (SH9)
Airbag řidiče hrudní a boční včetně ochrany pánve (SH1)
Airbag spol. hrudní a boční včetně ochrany pánve (SH2)
Středová konzole s odkládací přihrádkou (FF1)
Schránka u spolujezdce uzamykatelná (F66)
Čalounění střechy (V36)
Čalounění střechy šedé (VD5)
Koberec na podlaze prostoru řidiče a spolujezdce (V44)
Volant v kůži (CL3)
Madla v prostoru pro cestující (VH1)
Koberec na podlaze prostoru pro cestující (V33)
Ložný prostor, variabilní rozdělení (YG4)
Elektrická topná jednotka (HZ0)
Rozvod topení do prostoru pro cestující (H00)
Klimatizace a tepelný výměník do prost. pro cest. (HZ7)
Klimatizace THERMOTRONIC, automatická (HH4)
Rádio, přístroje a elektropřísl.
Reproduktory vpředu a vzadu dvoupásmové (EL9)
Akumulátor vyrovnávací pro start motoru (E34)
Akumulátor AGM 12 V 95 Ah (ED4)
Alternátor 14 V / 200 A (M40)
Zásuvka 12 V (ES1)
Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru (ES2)
Otáčkoměr (J38)
Ukazatel servisních intervalů ASSYST (JW6)
Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů (JA1)
Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce (J55)
Volant multifunkční s palubním počítačem (CL4)
Sdružený přístroj s barevným displejem (JK5)
Indikace vnější teploty (J65)
Dešťový senzor (JF1)
Asistent pro potlačení vlivu bočního větru (JA8)
Volant s možností nastavení výšky a sklonu (CL1)
Servisní interval 40.000 km (JX2)
Asistent sledování pozornosti (JW8)
Asistent potkávacích světel (LA2)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, komfortní (FZ8)
Imobilizér (FZ7)
Klíč elektronický, chromový vzhled (FC1)
Funkce ECO start-stop (MJ8)
Rozjezdový asistent (E07)
Tempomat (MS1)
Další výbava
Štítky a dokumentace česky (XU2)
COC dokumenty (XC9)
Modelová generace 0 (XZ0)
Connectivity Solutions
Komunikační modul Mercedes me (EY3)
Systém tísňového volání Mercedes-Benz (EY5)

Zvláštní výbava

Provedení, pakety a varianty
Bezpečnostní systém PRE-SAFE (JP1) JP1 0 Kč
Paket asistentů řízení (JP2) JP2 43 666 Kč
Paket zrcátek (FP3) FP3 16 401 Kč
Karoserie a nástavby
Vnitřní zrcátko automaticky cloněné (F72) F72 0 Kč
Zrcátka vnější automaticky sklopná (F65) F65 0 Kč
Osvětlení okolního prostředí ve zpětných zrcátkách (LC5) LC5 0 Kč
Vnitřní výbava, topení a klimatizace
Bederní opěrka sedadla řidiče (SE5) SE5 1 869 Kč
Bederní opěrka sedadla spolujezdce (SE4) SE4 1 869 Kč
Rádio, přístroje a elektropřísl.
Navigace Garmin MAP PILOT (EG9) EG9 30 721 Kč
Příprava pro navigaci Garmin MAP PILOT (EV5) EV5 0 Kč
Rádio Audio 20 s CD přehrávačem (EA1) EA1 7 336 Kč



COLLISION PREVENTION ASSIST (JA6) JA6 0 Kč
Asistent mrtvého úhlu (JA7) JA7 0 Kč
Asistent sledování jízdního pruhu (JW5) JW5 0 Kč
Connectivity Solutions
Okamžitá data o dopravní situaci (EY2) EY2 0 Kč

Právní dodatek

Dovozce si vyhrazuje právo na změny cen a výbav včetně technických údajů bez předchozího upozornění. O závazném aktuálním
stavu se prosím informujte u svého prodejce. Informace na této internetové stránce jsou společností Mercedes-Benz Česká
republika poskytovány „jako takové“ a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či
implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že
poskytnuté informace jsou správné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.

* Uvedené hodnoty byly stanoveny předepsaným měřícím postupem dle (80/1268/EEC aktuální verze). Informace se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pro účely
porovnání různých druhů vozidel.




