
Ceníky Mercedes-Benz Třída X



Pick-up 5 míst k sezení

Ceník je platný od 1. 9. 2019

Výrobce si vyhrazuje právo technických a cenových změn bez předchozího upozornění.  
Uvedené údaje jsou pouze orientační.

Všechny motory splňují emisní normu EURO 6

Sériové provedení zahrnuje: 
rezervní kolo, nádrž 73l nafty + 17l AdBlue nebo 80L benzínu, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, kontrolka opotřebení 
brzdových destiček, parkovací brzda, zadní dveře výklopné, manuální ovládání oken, tepelně izolující skla, vnější zpětná 
zrcátka s manuálním ovladačem, automatické rozsvícení denních světel, třetí brzdové světlo, kontrola zapnutí bezp. pásů  
u řidiče a spolujezdce, výškově nastavitelný volant, airbag řidiče, úložný prostor mezi předními sedadly, pylový filtr, systém 
odstraňování vlhkosti předního a bočních skel, 12V zásuvka, EPS, předinstalace pro rádio, centrální zamykání, zamykatelný 
uzávěr nádrže, imobilizér s transponderem, posuvné dveře vpravo, úložný prostor nad čelním sklem, ECO-Start (start-stop 
motoru) - pouze pro benzínovou variantu, indikátor řazení převodových stupňů, kapsy na předních sedadlech, ISOFIX  
na krajních sedadlech zadní lavice, přívod topení do prostoru pro cestující, airbag spolujezdce, boční airbag Thorax řidiče  
a spolujezdce, okenní airbagy řidiče a spolujezdce, měření tlaku v pneumatikách, tažné zařízení 4x2 CDI: 3,2t, tažné zařízení 
4x4CDI: 3,5t, tažné zařízení zážehový motor: 1,65t.

Ceník Mercedes-Benz  
Třída X Pure

1 Se základní hmotnostní variantou, může se měnit v závislosti na zvolené výbavě.
2 Rozměry nákladového prostoru jsou měřeny na úrovni podlahy.

Pohon Kabina Počet míst  
k sezení

Rozměry nákladového prostoru 
DxŠ (mezi podběhy) x V (mm)2

4 x 4 Dvojkabina 5 1587 x 1560 (1215) x 474

2.3 CDI - MT
120 kW / 163 k
400 Nm

2.3 CDI - MT
140 kW / 190 k
450 Nm

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč)

Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč)

220d 1 079 320,- 250d 1 104 730,-

998 kg 892 000,- 998 kg 913 000,-

2.3 CDI - AT
140 kW / 190 k
450 Nm

3.0 CDI - AT
190 kW / 256 k
550 Nm

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč)

Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč)

250d 1 144 660,-

998 kg 946 000,-

Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.



Pick-up 5 míst k sezení

Ceník je platný od 1. 9. 2019

Výrobce si vyhrazuje právo technických a cenových změn bez předchozího upozornění.  
Uvedené údaje jsou pouze orientační.

Všechny motory splňují emisní normu EURO 6

Sériové provedení zahrnuje: 
rezervní kolo, nádrž 73l nafty + 17l AdBlue nebo 80L benzínu, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, kontrolka opotřebení 
brzdových destiček, parkovací brzda, zadní dveře výklopné, manuální ovládání oken, tepelně izolující skla, vnější zpětná 
zrcátka s manuálním ovladačem, automatické rozsvícení denních světel, třetí brzdové světlo, kontrola zapnutí bezp. pásů  
u řidiče a spolujezdce, výškově nastavitelný volant, airbag řidiče, úložný prostor mezi předními sedadly, pylový filtr, systém 
odstraňování vlhkosti předního a bočních skel, 12V zásuvka, EPS, předinstalace pro rádio, centrální zamykání, zamykatelný 
uzávěr nádrže, imobilizér s transponderem, posuvné dveře vpravo, úložný prostor nad čelním sklem, ECO-Start (start-stop 
motoru) - pouze pro benzínovou variantu, indikátor řazení převodových stupňů, kapsy na předních sedadlech, ISOFIX  
na krajních sedadlech zadní lavice, přívod topení do prostoru pro cestující, airbag spolujezdce, boční airbag Thorax řidiče  
a spolujezdce, okenní airbagy řidiče a spolujezdce, měření tlaku v pneumatikách, tažné zařízení 4x2 CDI: 3,2t, tažné zařízení 
4x4CDI: 3,5t, tažné zařízení zážehový motor: 1,65t.

Ceník Mercedes-Benz  
Třída X Progressive

1 Se základní hmotnostní variantou, může se měnit v závislosti na zvolené výbavě.
2 Rozměry nákladového prostoru jsou měřeny na úrovni podlahy.

Pohon Kabina Počet míst  
k sezení

Rozměry nákladového prostoru 
DxŠ (mezi podběhy) x V (mm)2

4 x 4 Dvojkabina 5 1587 x 1560 (1215) x 474

2.3 CDI - MT
120 kW / 163 k
400 Nm

2.3 CDI - MT
140 kW / 190 k
450 Nm

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč)

Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč)

220d 1 137 400,- 250d 1 162 810,-

998 kg 940 000,- 998 kg 961 000,-

2.3 CDI - AT
140 kW / 190 k
450 Nm

3.0 CDI - AT
190 kW / 256 k
550 Nm

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč)

Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč)

250d 1 203 345,- 350d 1 372 745,-

998 kg 994 500,- 918 kg 1 134 500,-

Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.



Pick-up 5 míst k sezení

Ceník je platný od 1. 9. 2019

Výrobce si vyhrazuje právo technických a cenových změn bez předchozího upozornění.  
Uvedené údaje jsou pouze orientační.

Všechny motory splňují emisní normu EURO 6

Sériové provedení zahrnuje: 
rezervní kolo, nádrž 73l nafty + 17l AdBlue nebo 80L benzínu, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, kontrolka opotřebení 
brzdových destiček, parkovací brzda, zadní dveře výklopné, manuální ovládání oken, tepelně izolující skla, vnější zpětná 
zrcátka s manuálním ovladačem, automatické rozsvícení denních světel, třetí brzdové světlo, kontrola zapnutí bezp. pásů  
u řidiče a spolujezdce, výškově nastavitelný volant, airbag řidiče, úložný prostor mezi předními sedadly, pylový filtr, systém 
odstraňování vlhkosti předního a bočních skel, 12V zásuvka, EPS, předinstalace pro rádio, centrální zamykání, zamykatelný 
uzávěr nádrže, imobilizér s transponderem, posuvné dveře vpravo, úložný prostor nad čelním sklem, ECO-Start (start-stop 
motoru) - pouze pro benzínovou variantu, indikátor řazení převodových stupňů, kapsy na předních sedadlech, ISOFIX  
na krajních sedadlech zadní lavice, přívod topení do prostoru pro cestující, airbag spolujezdce, boční airbag Thorax řidiče  
a spolujezdce, okenní airbagy řidiče a spolujezdce, měření tlaku v pneumatikách, tažné zařízení 4x2 CDI: 3,2t, tažné zařízení 
4x4CDI: 3,5t, tažné zařízení zážehový motor: 1,65t.

Ceník Mercedes-Benz  
třída X Power

1 Se základní hmotnostní variantou, může se měnit v závislosti na zvolené výbavě.
2 Rozměry nákladového prostoru jsou měřeny na úrovni podlahy.

Pohon Kabina Počet míst  
k sezení

Rozměry nákladového prostoru 
DxŠ (mezi podběhy) x V (mm)2

4 x 4 Dvojkabina 5 1587 x 1560 (1215) x 474

2.3 CDI - MT
120 kW / 163 k
400 Nm

2.3 CDI - MT
140 kW / 190 k
450 Nm

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč)

Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč)

250d 1 320 715,-

998 kg 1 091 500,-

2.3 CDI - AT
140 kW / 190 k
450 Nm

3.0 CDI - AT
190 kW / 256 k
550 Nm

Typ Cena s DPH (Kč) Typ Cena s DPH (Kč)

Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč) Nosnost (kg)1 Cena bez DPH (Kč)

250d 1 361 250,- 350d 1 499 795,-

998 kg 1 125 000,- 918 kg 1 239 500,-

Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.


