
T-klassi hinnakiri
Kehtib alates 26.07.2022

T-klassi baashinnad

Mudel Võimsus kw/hj Teljevahe mm Veoskeem Täismass kg Hind KM-ga

T-klass 160 A2 75/102 2716 Esivedu (FWD) 2095 24 990

T-klass 180 A2 96/131 2716 Esivedu (FWD) 2095 25 990

T-klass 160d A2 70/95 2716 Esivedu (FWD) 2174 26 490

T-klass 180d A2 85/116 2716 Esivedu (FWD) 2176 27 490



CL3 Nahkrool 262

D11 Integreeritud katuseraamidega katusereelingud 338

E1I Telefonihoidik (ainult koos F79) 56

E1K Navigatsioonipakett 733

EI0 Juhtmevaba laadimisalus 226

EM7 2 USB -liidest keskkonsoolis (taga) 30

ES2 Pistikupesa 12 V, pakiruumis / kaubaruumis 43

EX8 Navigation Plus 846

EZ5 Parkimispakett + parkimisabisüsteem + tagurduskaamera 1049

EZ7 Parkimisabisüsteem 761

F2U Tagumine parkimisabi 378

F59 Välispeeglite elektriline reguleerimine ja kere vastu pööramine 165

F78 Panoraam lisapeegel salongis 33

F79 Panipaik armatuurlaual 112

FE7 Elektrilised aknatõstukid lükandustel 226

FP3 Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid 259

FP4 Salongi kroompakett 224

FR8 Tagurduskaamera 378

FX9 KEYLESS-GO pakett (võtmeta avamis- ja käivitamissüsteem) 451

FZ5 Signalisatsioon 496

G7A 7-käiguline automaatkäigukast 2370

H10 Juhi- ja kõrvalistme soojendus 380

HH4 Automaatne kliimaseade THERMOTRONIC 377

L23 Udutuled (LED) 203

LA1 Täistulede assistent 203

LG7 LED High Performance esituled 936

MA8 Võimsam generaator 230A 446

P2W Advantage Package (sisaldab: Navi + 3a tasuta uuendused, LINGUATRONIC kõnetuvastus, liiklusmärkide abisüsteem, pimestamisvastane tahavaatepeegel, 
parkimispakett, parkimisabisüsteem, tagurduskaamera) 

1838

P2X

Preemium pakett koos STYLE paketiga (peeglid päikesesirmides, panoraam lisapeegel salongis, kõrgläikega keskkonsooli ja salongi elemendid (must), 
salongi kroompakett, Ambient valgustus sõitjateruumis, 5-kodaraga terasveljed 16'' (ilukilpidega), must ARTICO kunstnahk/DINAMICA mikrokiud istmepolster, 
reguleeritava kõrgusega juhiiste koos nimmetoega, reguleeritava kõrgusega kõrvaliste, klapplaud juhi- ja kõrvalistme seljatoel, nahkkattega käetugi, toonitud 
tagaklaas)

6523

P2X Preemium pakett koos PROGRESSIVE paketiga (lisaks Style paketis sisalduvale: kroomliist tagaluugil, matt hõbedased keskkonsooli ja salongi elemendid, 
16" valuveljed, naha imitatsiooniga armatuurlaud, ARTICO nahkistmed (must), 

7172

P48 Porikummid tagaratastele 49

PJ5 Technology pakett (sisaldab: juhtmevaba laadimisalus, 2 USB -liidest keskkonsoolis (taga), KEYLESS-GO pakett (võtmeta avamis- ja käivitamissüsteem), 
täistulede assistant, LED High Performance esituled)

1477

Q10 Risttala haagiseühenduse jaoks 383

Q22 Haakeseade (fikseeritud) 640

R2C Kergmetallveljed 16'' (10 kodaraga disain) 591

R2F 5-kodaraga terasveljed 16'' (ilukilpidega) 295

R2G Kergmetallveljed 17'' (5 topeltkodaraga disain) 930

R87 Varuratas 123

RR7 Rehviparanduskomplekt 56

SF6 Reguleeritava kõrgusega juhiiste koos nimmetoega 220

SL2 Reguleeritava kõrgusega kõrvaliste 153

V29 Kaubaruumi plastikpõrand 112

V78 Pagasi ja sõitjate kaitsevõrk 190

VL2 Veluurmatid 190

Valik lisavarustusest
Ko

od

Nimetus Hind KM-ga
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W70 Toonitud tagaklaas 226

Z5L

Style pakett (sisaldab: Nahkkattega rool ja käigukangi nupp, peeglid päikesesirmides, panoraam lisapeegel salongis, kõrgläikega mustad kaunistuselemendid, 
salongi kroompakett, ambient valgustus sõitjateruumis, 5-kodaraga terasveljed 16'' (ilukilpidega), Must ARTICO kunstnahk/DINAMICA mikrokiud istmepolster, 
reguleeritava kõrgusega juhiiste koos nimmetoega, reguleeritava kõrgusega kõrvaliste, klapplaud juhi- ja kõrvalistme seljatoel, ARTICO nahaga kaetud käetugi, 
toonitud tagaklaas)

1692

Z6L

Progressive pakett (sisaldab: Nahkkattega rool ja käigukangi nupp, peeglid päikesesirmides, panoraam lisapeegel salongis, kroomliist tagaluugil, elektrilised 
aknatõstukid lükandustel, matt hõbedased keskkonsooli elemendid, salongi kroompakett, kergmetallveljed 16'' (10 kodaraga disain), naha imitatsiooniga 
armatuurlaud, ambient valgustus sõitjateruumis, LED High Performance esituled, reguleeritava kõrgusega juhiiste koos nimmetoega, reguleeritava kõrgusega 
kõrvaliste, klapplaud juhi- ja kõrvalistme seljatoel, ARTICO nahkistmed (must), ARTICO nahaga kaetud käetugi, toonitud tagaklaas)

3272

R2C R2F R2G



Garantiitingimused:
Auto tehasegarantii on 2 aastat, juhul kui ei ole kokku lepitud muudes tingimustes.

Mobilo ja korrosioonivastane garantii. 
Igale uuele Veho süsteemist soetatud sõidukile anname lisaks 2-aastasele tootja garantiile ja Veho poolt pakutavale 3-aastasele lisagarantiile tasuta kaasa ainulaadse mobiilsuspaketi 
Mobilo ning läbiva korrosioonikahjustuse vastase täiendava müügigarantii, mõlemad kestusega maksimaalselt kuni 30 aastat. Mobilo aitab säilitada Teie mobiilsust mitmesuguste autoga 
juhtuda võivate ootamatuste korral ning ulatub ööpäevaringsest autoabist kuni mobiilsusteenusteni pikema töökojakülastuse korral auto remondiks. Mobilo ja korrosioonivastase garantii 
tingimuste kohta vaadake lähemalt meie veebilehelt: www.mercedes-benz.ee/garantii ja www.mercedes-benz.ee/mobiilsusgarantiid.

Kliendisoodustused:
Vehost soetatud sõidukitele laieneb kliendilepingusüsteem, mis pakub järelteeninduse soodustusi kõikides Veho esindustes. Lepingu sõlmimise ning lepinguliste soodustuste kohta leiate 
täpsemat infot kodulehelt ja meie esindustest. Alates 1. juunist 2011.a. pakume lepingulise põhitaseme korral 10% allahindlust teenindus- töödele ning 5% soodustust põhivaruosadele. 
Lepingu sõlmimiseks pöörduge palun oma kliendinõustaja poole ning taotlusvormi leiate ka kodulehelt www.veho.ee

Lisainfo
NB! Hinnakiri on informatiivse sisuga ega too Veho Baltics grupi ettevõtetele kaasa juriidilisi kohustusi

CO2 emissioon
CO2-emissioon sõltuvalt tüübist 138-153 g/km ja keskmine kütusekulu 5,3-6,7 l/100 km.

Standardvarustus
• Elektriline seisupidur

• Aktiivne pidurdusassistent

• Pidurisüsteem ABS ja ASR-iga

• Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)

• Multifunktsionaalne rool

• Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool

• Stanged värvitud kere värvi

• Paigaltvõtu abi

• Digitaalraadio (DAB)

• MBUX multimeediumisüsteem

• Valmidus Apple CarPlay ja Android Auto kasutamiseks

• Mercedes me

• 12V pistik kaubaruumis

• Mercedes-Benz hädaabikõne süsteem

• Tehnilise rikke haldus

• Tahavaatepeegel salongis

• El. reguleeritavad soojendusega küljepeeglid

• Välispeegel sõiduki värvi

• El. aknatõstukid ees, mugava juhtimisega

• Keskmine käetugi koos panipaigaga

• Tasku juhi- ja kõrvalistme seljatoes

• Kõrgläikega must armatuurlaua viimistlus

• Kroomitud radiaatorivõre

• Kinnine kindalaegas kõrvalistuja poolel

• KEYLESS-GO (võtmeta käivitamissüsteem)

• Manuaalkäigukast, 6-käiguline

• Soojendusavad sõitjatesalongis

• Konditsioneer

• Soojustpeegeldavad salongiklaasid

• Soojendusega tagaklaas

• 16'' terasveljed

• Lahtise tuvavöö hoiatus juhi- ja kõrvalistmele

• Valgus- ja vihmaandur

• Sõidurea hoidmise abisüsteem

• Näidikute paneeli värviline ekraan

• Pimenurga vältimise abisüsteem

• Juhi väsimustaset kontrolliv turvasüsteem ATTENTION ASSIST

• Halogeen esituled

• LED salongivalgustus

• Piirkiiruse assistent

• ECO start/stop funktsioon

• Püsikiirusehoidja

• Rehvirõhu andurid esi- ja tagateljele

• Turvapadi juhile ja kõrvalistujale

• Keskmine turvapadi, rindkere-küljepadjad, turvakardinad ees ja taga

• Kaassõitja turvapadja automaatne deaktiveerimine

• Reguleeritava kõrgusega juhiiste

• Kerevärvi ukselingid

• Lükanduks aknaga paremal

• Lükanduks aknaga vasakul

• Sõitjateruumi ustes laste turvalukud

• Lükandukse siini kate sõiduki värvi

• Tagumine istepink 1.reas, klapitav 1/3:2/3

• Sõitjateruumi põranda vaipkate

• Pagasiruumi põranda vaipkate

• Pakiruumi kate

• Istmekatted, must kangas "Norwich"

• Tagumised küljeklaasid

• Avatavad aknad lükandustel

• Tagaluuk

• Tagaluugi klaasid koos klaasipühkijatega

Veho AS esindused: Tallinn, Järvevana tee 11, tel 626 6000 Maardu Fosforiidi 16, tel 611 9700 Tartu, Lootuse tn. 1, tel 730 0720 
Pärnu, Riia mnt 231a, tel 445 1990 Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152. Mercedes-Benz peaesindus Eestis Veho Baltics OÜ: Tallinn, 
Järvevana tee 11 • www.mercedes-benz.ee


