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Uus X-klass.  
Ühendab maailmad.

Trotsides veenvalt loodusjõudusid, tõmbab tema efektne disain endale pilke. Ta on sedavõrd  robustne ja  
jõuline, et läbite koos temaga suveräänselt ka kõige keerulisemaid maastikke. Lisaks on ta sedavõrd  
silmatorkava välimusega, et paistate silma ka suurlinnadžunglis. Funktsionaalne ja usaldusväärne partner  
igapäevatöös on täpselt sama veenev nagu kaaslane spontaanseks  vabaajaseikluseks. Tundke rõõmu  
sõidukist, mis ühendab elukeskkonnad täiesti uuel viisil: tere  tulemast X-klassi –  Mercedes-Benzi pikapisse!
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12 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Beringi valge metallik 
Mudel POWER, poleeritud roostevabast terasest kasti-
raud, poleeritud roostevabast terasest küljeraud, 48,3 cm 
(19 tolli) kergmetallveljed 6 topeltkodara disainiga

14 | Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC
Teemanthõbedane metallik 
Mudel POWER, stiilipakett, sportraud2 teemanthõbedane 
 metallik, poleeritud roostevabast terasest küljeraud, 
48,3 cm (19 tolli) kergmetallveljed mitmekodara disainiga

16 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Graniitroheline
Mudeli PROGRESSIVE, stiilipakett, poleeritud roostevabast 
terasest kastiraud, 48,3 cm (19 tolli) kergmetallveljed  
6 topeltkodara disainiga

Robustsus selle kõige võluvamal kujul.

4 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Kabara must metallik
Mudel PROGRESSIVE, poleeritud roostevabast  
terasest kastiraud, 45,7 cm (18 tolli) kergmetallveljed  
6 topeltkodara disainiga

6 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Kaljuhall metallik
Mudel PROGRESSIVE, mustast terasest kastiraud, 
 mustast terasest küljeraud, 45,7 cm (18 tolli) kergmetall-
veljed 6 topeltkodara disainiga

8 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Kavansiitsinine, metallik 
Mudel POWER, stiilipakett, poleeritud roostevabast 
 terasest kastiraud, kastikate, 48,3 cm (19 tolli) kergmetall-
veljed 6 topeltkodara disainiga

10 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Mudel PROGRESSIVE, mugavuspakett, nahkimitatsioon 
 ARTICO / mikrokiud DINAMICA, Audio 20 USB

1  Juurdelülitatav nelikvedu. 2 Eeldatavasti saadaval alates 4. kvartalist 2018. Põhjalikku teavet kütusekulu kohta leiate punkti „Tehnilised andmed” alt.  
Joonistel võib esineda ka tarvikuid ja lisakujundusi, mis ei kuulu standardvarustusse ning mida saab juurde lisada või ära jätta.
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Hoolimata loodusjõududest.
Kui kivid ja kännud suudaks imestada: X-klass avaldaks teile muljet. Tänu nelikveole, erinevatele nelikveo režiimidele, 
maastikuaeglustusele ja valikulisele tagatelje diferentsiaallukustusele pääsete ka keerukal maastikul veenvalt edasi. 
Suur 202 mm kliirens – soovi korral kuni 222 mm – jätab sõiduki all maastikule palju ruumi. Kui otsite seiklust, võtab 
X-klass koos teiega vastaval pinnasel tõuse kuni 100% ja tagab sõidustabiilsuse kuni u 49,8° kalde korral. Nii annavad 
maastikusõidud veel rohkem sõidurõõmu. 
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X-klass on läbi ja lõhki vastupidav: Ta kannab rohkem kui 1000 kg koormust ja veab kuni 3500 kg 
kaaluga haagist. Selleks vajab ta stabiilset ja vankumatut alusstruktuuri. Seepärast oleme ehitanud 
oma pikapi tugevale kvaliteetsest terasest redelraamile. Te saate rahulikult koormat juurde lisada: 
tööriistad, masinad, materjalid või spordi- ja vabaaja seadmed. Ka sillutamata teedel sõites aitab 
teil tugev alusraam kindlalt edasi liikuda. Soovi korral kaitseb roostevabast terasest mootoriruumi1 
põhjakate maastikul takistusi ületades mootorit, käigukasti ja heitgaasisüsteemi.

Kes üle ühe tonni kannab,  
vajab tugevat selgroogu.

1  Mootoriruumi põhjakate on saadaval ainult teatud mudelitele. Lisateavet küsige oma Mercedes-Benzi edasimüüjalt.
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Kindel – ja seda  
mitte ainult stiili mõttes.

Tänu oma robustsele konstruktsioonile on X-klassil soliidne baas, mis tagab eeskujuliku  
ohutuse. Seda parem, kui lisandub arvukalt turvaelemente: erinevad sõidudünaamikat  
reguleerivad pidurdussüsteemid – nagu näiteks ESP® koos haagise stabiliseerijaga – võivad  
aidata tuvastada kriitilisi  sõidusituatsioone ja neid vajaduse korral ära hoida. Lisaks võivad  
abisüsteemid aidata juhti väsita vates või kriitilistes sõiduolukordades, nagu näiteks sõiduraja 
hoidmise abisüsteem või aktiivne pidurdusabi. Lisaks on häda olukorras olemas 7 põhiva-
rustuses olevat turvapatja ja Mercedes-Benzi hädakõnesüsteem.
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48,3 cm (19 tolli) 6 topeltkodara disainiga ja 48,3 cm (19 tolli) 4 kodara disainiga kergmetallvelgedele mõeldud talverehvid või aastaringsed  
rehvid ei tule tehasest kaasa ega ole Mercedes-Benzi originaalosadena saadaval.
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Väljast karm, seest mugav.
Isegi kui väljastpoolt kõvasti loksutab, hellitab X-klass Mercedes-Benzile iseloomuliku mugavusega. Ligipääsu- ja 
sõiduõiguse tuvastamise süsteem KEYLESS-GO ja kaldel paigaltvõtu abisüsteem hoolitsevad stressivaba sõidukisse 
sisenemise ja selle käivitamise eest. Sõidu ajal hoolitseb kliimaseade või lisavarustusse kuuluv kliimaautomaatika 
THERMOTRONIC salongis soovitud temperatuuri eest. Infot ja meelelahutust toovad sõidukisse moodsad raadio- 
ja navigeerimissüsteemid COMAND Online, Audio 20 USB ja Audio 20 CD koos Mercedes me connect ühen-
duvusteenustega. Tänu mugavale veermikule ja individuaalselt reguleeritavatele juhi- ja kõrvalistuja istmetele 
muutuvad pikad sõidud mugavaks. Valikuliselt on saadaval nii elektriliselt reguleeritavad kui nimmetoe ja 
 istmesoojendusega varustatud istmed. Kohale jõudes lihtsustab parkimispakett koos 360° kaameraga parkimist 
ja manööverdamist. Tänu intuitiivsele käitus- ja näidikukontseptsioonile on kõiki neid mugavusfunktsioone 
 lihtne kasutada.
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Tugev iseloom, kindel stiil.
X-klass näitab oma iseloomu: õhuvõtuavad mootorikattes, dekoratiivne põhjakate ja väljaulatuvad 
 rattakoopad avaldavad muljet juba esmapilgul. Uksi avades tervitab teid stiilne salong ja horisontaalse 
 liigendusega  juhiruum. Selgelt eristuvad mudelid PURE, PROGRESSIVE ja POWER – kombinatsioonis 
 stiilsete originaaltarvikutega – teevad pikapist veelgi rohkem teie X-klassi. Nagu ka kuni 48,3 cm (19 tolli) 
suurused kergmetallveljed ja iseloomuliku tõrvikudisainiga täis-LED-esilaternad. Mudeli POWER valikus  
on kaks värvikontseptsiooni, must nahk või pähklipruun nahk. Armatuurlaua ja küljeservade ARTICO 
nahkimitatsioonist ümbris, samuti on aumiiniumi- või puiduimitatsiooniga ehiselemendid sobitatud  
kvaliteese nahksisuga.
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Ees ootab täiuslik sõidurõõm!
Sisenege, käivitage ja tundke juba madalatel pööretel täielikku veojõudu. Eriti just jõuline V6-silindriline 
diiselmootor1 vaimustab teid oma suveräänsete sõiduomadustega. DYNAMIC SELECT pakub teile 
 valikut 5 sõiduprogrammi seast, mis võimaldavad mugavat, maastikusõiduks optimeeritud, sportlikku 
või eriti efektiivset sõidustiili. Manuaal-DYNAMIC SELECT režiimis võtate käiguvahetuse rooliratta 
 käiguvahetuslabade abil ise üle.

Väljaulatuvad rattakoopad koos laiade rehvidega ratastega ei näe mitte ainult muljetavaldavad välja, vaid 
aitavad tänu oma laiale rööpmele kaasa ka X-klassi suurele põikisuunalisele dünaamikale. Samuti nagu 
tagasilla erksaks muudetud mitme õõtshoovaga vedrustus. Nii tõuseb iga kurviga ootusärevus järgmise 
võtmiseks ja liikumisest saab sõidurõõm.

1  X 350 d 4MATIC koos 7G-TRONIC PLUS-iga. Kütusekulu linnas/maanteel/kombineeritult: 10,3–10,0/8,3–8,1/9,0–8,8 l/100 km;  
CO2-heitmed kombineeritult: 236–230 g/km. Tegelik kütusekulu sõltub muuhulgas sõiduki kaalust ja valitud varustuspakettidest.
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Laadimispind, mis on täis võimalusi.
„Pick up” – seda võtame me sõna-sõnalt: Kergesti ligipääsetav laadimispind mahutab teil rohkem kui 1000 kg  
töö- või spordiriistu – ka musti ja märgasid. rattakoobaste vahel on piisavalt ruumi ühele põiki paigutatud  
euroalusele. Kui koormal on teravad nurgad ja ääred, võib veokasti põhjakate aidata vältida kriimustusi ja 
 värvikahjustusi. Selleks et kõik omal kohal püsiks, lisanduvad koormakinnitusele kinnitusvõimalused. Ja kui  
kõik on jäänud taas kord hilja peale, kergendab tööd veokasti LED-valgustus. Juhul kui teid ootavad ees veelgi 
 suuremat väljakutset pakkuvad reisid, avardab kuni 3500 kg haagisekoormus teie võimalusi – muuhulgas  
ka  paadi- või hobutreileri jaoks.
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Meie maailm teie kätes.
www.mercedes.me – siin keerleb kõik ainult teie ümber. Avastage hoolduse, pakkumiste ja uudiste 
maailm, mis lihtsustab ning rikastab teie elu võluval moel. Sealjuures jõuab see kõik teieni väga 
 mugavalt, nimelt digitaalselt. Nii saab meie maailmast: teie maailm.
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Kõik meie ühenduvus- ja mobiilsusteenused, samuti mitmed vaimustavad pakkumised – kõik ühes kohas 
ja ainult teile. See on Mercedes me. Registreerige end tasuta juba täna ning tehke Mercedes-Benzi 
maailm mugavalt enda omaks: kas laua- või sülearvutiga ning teel olles tahvelarvuti, nutitelefoni või -kella 
abil. Kuna teie elu muutub pidevalt, täiustame ka meie oma teenuseid järjekindlalt. Mine lehele:  
www.mercedes.me/welcome.

Te ei soovi piirduda individuaalse inspiratsiooni kogemisega ainult veebis? Mercedes me Stores vaimustab 
kogu maailmas, näiteks Pekingis, Moskvas ja Hamburgis.

Teie internetielu võib olla imeliselt lihtne.
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1 Sõltuvalt kättesaadavusest. Mainitud teenused ei pruugi olla Eestis saadaval. 

Mercedes me connect ühendab teid oma sõidukiga ja 
teie sõiduki kogu maailmaga. Laialdased ja mugavad 
ühenduvusteenused abistavad teid ja teie sõidukit ning 
hoolitsevad suurema turvalisuse, parema ühenduse ja 
ärge unustage, veelgi imelisema sõiduelamuse eest. See 
on hea tunne, kui saab ka sõidu ajal püsivalt ühenduses 
olla. Mercedes me connect hõlmab lisaks põhiteenustele, 
mis suudavad teid rikke või õnnetuse korral automaatselt 
 aidata, ka Remote Onlineʼi teenuseid, nt sõiduki seadista-
mise võimalust nutitelefoniga ja palju muudki.

Mercedes me inspire pakub teile brändi elamusi ja inspi-
reeriva dialoogi võimalust. Me tahaksime teid oma ideesse 
kaasata ja teada saada, mis teile korda läheb. Nii saame 
teile alati parimaid lahendusi pakkuda. Näiteks leiate siit 
vastava grupi, samuti järjest uusi pakkumisi ja kogemusi, 
mis ei ole klassikaliselt sõidukiga seotud, nt arutelud erine-
vate sündmuste, reisimise ja elustiili teemadel.

Mercedes me move võimaldab ligipääsu intelligentsetele 
mobiilsuslahendustele: car2go on Free-floating-Carsharing 
süsteemi teerajaja ja turuliider kogu maailmas, mobiilsuse 
äpp moovel ühendab erinevate mobiilsusteenuste pakkujate 
pakkumised ning selle abil leiate optimaalse tee punktist A 
punkti B. mytaxi äpiga saate tellida takso, jälgida selle koha-
lejõudmist reaalajas ning maksta sõidu eest mugavalt. 
Mercedes-Benz Rent pakub teile sõidukit igaks elujuhtu-
miks, nii lühi- kui pikajaliseks autorendiks teie lähima 
Mercedes-Benzi edasimüüja juures. Blacklaneʼi abil saate 
broneerida limusiini koos juhiga ning FlixBus võimal-
dab soodsat, mugavat ja keskkonnasõbralikku reisimist 
kaugbussidega.1

Mercedes me assist teeb teie sõiduki hooldamise teie 
jaoks eriti lihtsaks. Nii saate veebis otsida läheduses 
 asuva Mercedes-Benzi teeninduse ning hooldusaja kokku 
leppida. Digitaalne hooldusaruanne teavitab teid teosta-
tud hooldustöödest. Hoolduse järel võite aruande veebist 
leida juba ühe päeva pärast. Lisaks kehtivale hooldusaru-
andele saate vaadata ka oma sõiduki täielikku hooldusaja-
lugu ning hooldusvälpasid ja vajadusel neid välja printida.

Mercedes me finance pakub teile mitmekülgseid 
 võimalusi teie unelmate sõiduki soetamiseks. Koos teiega 
leiab Mercedes-Benz Bank või Mercedes-Benz Financial 
Services parima liisingu, finantseerimise ja kindlustamise 
lahen duse, mis on kohandatud teie vajadustele. Meie 
 liisingutooted võimaldavad teil sõita alati uusimate sõidu-
kimudelitega, nautides sealjuures maksimaalset paind-
likkust. Sest te ei maksa omandamise, vaid kasutamise eest, 
ühtlasi lõikate kasu atraktiivsetest igakuistest osamak-
setest. Meie rahastamispakkumistega maksate oma uue 
Mercedes-Benzi eest nii, nagu see sobib teie finants-
plaanidega. Sealjuures saate ise otsustada oma igakuise 
osamaksu suuruse üle, määrates ise sissemaksu suuruse  
ja lepingu kestuse. Usaldusväärset kaitset teie eelarvele 
ja sõidukile pakuvad meie atraktiivsete tingimustega 
 individuaalsed kindlustuslahendused. Lepingu sõlmimise 
järel saate oma liisingut väga mugavalt veebis hallata.1
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Meie teenus: sobib täiuslikult teie Mercedesega.
Te omandate rohkem kui lihtsalt auto: midagi hindamatut, eksklusiivse koostöö Mercedes-Benziga. Teie jaoks tähendab 
see muretust, turvalisust ja sõltumatust. Teiste sõnadega: Mercedesega sõitmine on imeline.

1  Kehtivad meie lepingu üldtingimused. Kehtivusaeg pikeneb iga volitatud Mercedes-Benzi esinduse poolt teostatud hooldusega kuni järgmise hoolduseni – maksimaalselt kuni 30 aastaks pärast  
esmast registreerimist. 2 Välismaal võivad kaasneda rändlustasud.

Parim teie Mercedesele. Keegi ei tunne teie Mercedest 
paremini kui meie Mercedes-Benzi töökodade kogenud 
eksperdid. Terviklike teenuste pakkumine ja kõrge kvalitee-
dinõue tagavad, et teie sõiduk on tipptasemel. Seepärast 
usaldame kontrollitud Mercedes-Benzi originaalvaruosi ja 
eritööriistu.

Parim teile. Alates esimesest kilomeetrist muretult teel. 
Seda pakuvad teile spetsiaalsed Mercedes-Benzi teenindus-
lepingud. Seejuures saate kasu pikaajalisest prognoosita-
vusest, püsivast kulude kontrollist läbi kindlate igakuiste 
osamaksete ja kulude läbipaistvuse. Ning olete optimaal-
selt kaitstud lisa remondikulude eest. 

m LUGEGE VEEL

Kogu info Mercedes-Benzi teeninduslepingute kohta leiate aadressilt 
www.mercedes-benz.com/servicevertraege – või tellige individuaalne 
pakkumine oma Mercedes-Benzi edasimüüjalt.

Parim teie mobiilsusele. Autoabiteenusega Mercedes-Benz 
Mobilo1 sõidate muretult läbi terve Euroopa – seda ka 
 rikete, liiklusõnnetuste, väikeste õnnetuste või vandalismi 
korral. Sest teil on Mobiloga muu hulgas õigus saada 
 kohapealset abi, asendussõidukit, sõiduki äravedu või hotel-
limajutust. Mobilo kehtib kahel esimesel aastal pärast 
 sõiduki esmast registreerimist ning seda saab autoriseeritud 
esinduses tehtava hoolduse ajal kuni 30 aastaks piken-
dada. Kui vajate abi, saate meid kogu Euroopas kätte tasuta 
numbrilt 00800 1 777 77772.
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Mis oleks motosport ilma Mercedes-Benzita?
Esimene sõiduk, mis võitis autode võidusõidu, oli Daimleri mootoriga. Esimene Mercedes oli 
 võidusõiduauto. Legendaarsed „hõbenooled” on saanud sümboliks. Mercedes-Benzi spordis 
 osalemine on pika traditsiooniga. Motosport kujundab tänaseni kaubamärki ning igat Mercedese 
märgiga sõidukit. Nautige unikaalset ajalugu, nagu oleks see toimunud eile: Mercedes-Benzi 
 muuseumis Stuttgartis. 

m ROHKEM TEAVET

Vaadake, mis liigutab maailma juba üle 130 aasta, ja võtke 
ette põnev reis autotööstuse ajalukku Mercedes-Benzi 
 muuseumis. Üle 1500 eksponaadi 16 500 ruutmeetril ootavad 
teid, nende hulgas sellised uunikumid nagu vanim säilinud 
Mercedes aastast 1902 ja legendaarsed tiibustega mudelid. 
Tere tulemast kohta, kus leiavad aset uuendused: 
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 ROHKEM TEAVET

Nautige vormel-1 sarja veebis.
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

Mis oleks Mercedes-Benz ilma motospordita?
3. juunil 1934 sündis rahvusvahelisel Eifelrenneril Nürburgringi ringrajal „Hõbenoole” müüt.  
See on tänapäeval elavam kui kunagi varem: 2017 võidab „Hõbenoole” tehasetiim Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport hooaja neljandat korda järjest vormel-1 konstruktorite arvestuses. Juba 
2017.a hooaja kolmandas sõidus kindlustas Lewis Hamilton oma sõidukil Mercedes-AMG F1 W08 
EQ Power+ neljanda maailmameistri tiitli Mehhikos Hermanos Rodriguez ringrajal. Hooajal 2018 
 lähevad Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas taas Mercedes-AMG Petronas Motorsportʼi eest oma sõidu-
kitega Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ meistritiitli jahile. Edu väärtus ulatub ringrajalt palju 
kaugemale: iga rajameeter aitab näiteks kaasa kergehitusmaterjalide ja hübriidtehnoloogia arengule 
sõidukite standardtootmises.

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, hooaeg 2018
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Usaldusväärne teekaaslane.
Mudel PURE on tänu oma läbimõeldud funktsionaal-
susele valmis argipäeva väljakutseteks. Meeldiva mugavuse 
varustuslahenduste hulka kuuluvad kliimaseade ning  
Audio 20 USB arvukate teabe-, meelelahutus-, kommunikat-
siooni- ja ühendamisvõimalustega ning samuti paljude 
 reguleerimisvõimalustega juhi- ja kõrvaliste. Veokasti mõle-
mas külje seinas 2 kinnitusaasa koorma lihtsamaks 
 kinnitamiseks – tänu 4 LEDiga valgustusele ka pimedas.

X-klass | Mudel PURE

VÄLIMUS

Mercedese tähega iluvõre ja kaks mattmusta ribi

Tagumine põrkeraud koos integreeritud astmega

43,2 cm (17 tolli) terasvelgedega

Elektriliselt seadistatavad küljepeeglid

Halogeentehnikaga esilaternad

Udulaternad

Koormakinnitusaasad, veokasti kummalgi küljeseinal 2

Laadimispinna LED-valgustus

INTERJÖÖR

Polster mustast Tunja kangast

Juhiiste 6-astmeliselt käsitsi reguleeritav

Kõrvaliste 4-astmeliselt käsitsi reguleeritav

Kroomäärisega õhutusavad ja kõrgläikega musta värvi ristikujuline keskosa

3 kodaraga mitmefunktsiooniline rool 12 funktsiooninupuga

PVC-kattega salongipõrand 

Suure hoiuriiuli, käetoe ja topsihoidikuga keskkonsool

Audio 20 USB audiosüsteem koos kahesuunalise kõlariga ees ja taga

Kliimaseade
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Teed rajav universaal.
Mudel PROGRESSIVE on tänu oma mitmekülgsusele 
 raskete tööülesannete täitmiseks sama hästi varustatud 
kui spontaanne seikleja. Seejuures paistab ta silma  
suure varustus- ja mugavustasemega. Dünaamilist iseloomu 
toetavad 43,2 cm (17 tolli) 6 kodara disainiga kergmetall-
veljed ning salongis olev näidikuplokk koos 2 torukujulise 
ümarinstrumendiga ja hõbekroomist õhuavadega. Koor-
makinnitussiinid veokasti 3 seinas võimaldavad kinnitada 
töö- või spordivahendeid. Ja kompass tahavaatepeeglis 
näitab: suund on õige.

X-klass | Mudel PROGRESSIVE

VÄLIMUS

Mercedese tähega iluvõre ja kaks matist iriidiumhõbedast ribi

Eesmine sõiduki värvi põrkeraud koos dekoratiivse mattmusta põhjakattega

Tagumine sõiduki värvi põrkeraud koos integreeritud astmega

43,2 cm (17 tolli) 6 kodara disainiga kergmetallveljed, vanaadiumhõbedast värvi

Kroomitud ukse käepidemed

Soojendusega ja elektriliselt seadistatavad küljepeeglid

Halogeentehnikaga esilaternad 

Koormakinnitussiinid veokasti kolmes külgseinas

INTERJÖÖR

Polster must kangas Posadas

Kroomäärisega õhutusavad ja hõbekroomist ristikujuline keskosa

3 kodaraga mitmefunktsiooniline mustast nappanahast rool  
12 funktsioo ninupuga, sisemine rooliratta klamber galvaniseeritud 

Nahast käigukangi nupp ja seisupiduri hoob 

Põrandakate Dilour

Automaatselt pimenev tahavaatepeegel koos integreeritud 
 kompas sifunktsiooniga

Alumiiniumdekoori ja „Mercedes-Benz” kirjaga läveliistud

Vihmaandur

8-osaline kõlarisüsteem

Mugavus-päikesesirm nii juhi kui kõrvalistuja pool
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Muljetavaldav trendilooja.

X-klass | Mudel POWER

Mudel POWER tõstab disaini, mugavuse ja eeldatava 
väärtuse täiesti uuele tasemele – näiteks tänu täis-LED- 
esilaternatele, KEYLESS-GO funktsioonile,  elektriliselt 
 reguleeritavatele nimmetoega esiistmetele, THERMOTRONIC 
kliimaautomaatikale ja Audio 20 CD-le koos puuteplaa-
diga. Tumedad 45,7 cm (18 tolli) kergmetallveljed 6 kodara 
disainiga ja dekoratiivne põhjakate rõhutavad POWER 
 mudeli veenvat välimust. Esmaklassiline mulje jätkub 
 salongis, tänu nahkimitatsiooniga ARTICO / mikrokiud 
 DINAMICA istmepolstritele ja pikseldekooriga mattmus-
tale ehisdetailile.

VÄLIMUS

Sõidukivärvi tagumine põrkeraud koos kroomitud dekoratiivse põhjakattega

Kroomitud tagumine põrkeraud koos integreeritud astmega

45,7 cm (18 tolli) 6 topeltkodara disainiga kergmetallveljed, himaalajahalli värvi

Soojendusega, elektriliselt seadistatavad ja elektriliselt kokkupööratavad 
 küljepeeglid

Täis-LED-esilaternad koos laternapesuriga

Kroomkattega udulaternad

Osalise LED-tehnikaga tagatuled 

Kroomitud ääreserva ehisribad

INTERJÖÖR

Nahkimitatsiooniga mustad ARTICO / mikrokiud DINAMICA istmepolstrid

Elektriliselt 8 suunas seadistatav juhi- ja kõrvaliste

Nimmetugi juhi- ja kõrvalistmele

Horisontaalne mattmust pikseldekooriga ehisdetail

Dekoratiivõmblusega ARTICO armatuurlaud ja uksekaunistused

Koormavõrk kõrvalistuja jalaruumis

Audio 20 CD koos puuteplaadiga

KEYLESS-GO

Kliimaseade THERMOTRONIC
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Kõik, mida üks pikap vajab.
Stiilipakett hämmastab oma väljendusrikka pikap-disainiga ja veenab funktsionaalsete 
tippsaavutustega. Külgvaates tõmbavad pilke 48,3 cm (19 tolli) 6 topeltkodara disainiga 
kergmetallveljed mudelile POWER ja 45,7 cm (18 tolli) 6 topeltkodara disainiga kergmetall-
veljed mudelile PROGRESSIVE, samuti ka astmelauad, tumedad tagaklaasid ja anodeeritud 
katusereeling. Lisaks teistele PROGRESSIVE mudeli atraktiivsetele varustuspakettidele 
 lisavad paketile väärtust täis-LED-esilaternad ja osalise LED-tehnikaga tagatuled. Tagaklaasi 
elektriline lükandaken lihtsustab ligipääsu veokastile ja pakub täiendavat õhutusvõimalust.

STIILIPAKETTI KUULUVAD:

48,3 cm (19 tolli) 6 topeltkodara disainiga kergmetallveljed, musta värvi  
ja poleeritud, koos mudeliga POWER

45,7 cm (18 tolli) 6 topeltkodara disainiga kergmetallveljed, himaalajahalli 
värvi, koos mudeliga PROGRESSIVE

külgmised astmelauad vasakul ja paremal

elektriline tagaklaasi lükandaken

täis-LED-esilaternad, saadaval juba põhivarustuses koos mudeliga POWER

osalise LED-tehnikaga tagatuled, saadaval juba põhivarustuses koos 
 mudeliga POWER

anodeeritud katusereeling

tumendatud klaasid salongi tagaosas, must klaas

X-klass | Stiilipakett



33X-klass | Stiilipakett



1

34 X-klass | Varustuspaketid



35

2
3

X-klass | Varustuspaketid

X-klass täidab pea kõik soovid: seda on võimalik täiendada arvukate, hoolikalt koostatud 
pakettidega, vastavalt soovidele ja isiklikule maitse-eelistusele. Valikus on paketid 
 fookusega „funktsionaalsusel” ja eraldi mudeliga sobitatud paketid, mis võimaldavad 
 sõidukit veelgi isikupärasemaks muuta.

Kõik individuaalse soovsõiduki jaoks.

X-KLASSI JAOKS ON SAADAVAL JÄRGMISED VARUSTUSPAKETID:

1  Mugavuspakett, mis suurendab tänu ulatuslikele varustusvariantidele 
eriti pikematel reisidel sõidumugavust, muuhulgas elektriliselt seadista-
tavate ja kahes suunas liigutatava nimmetoega juhi- ja kõrvalistme abil, 
ainult koos mudeliga PROGRESSIVE

2  Parkimispakett koos 360° kaamera ja abisüsteemiga PARKTRONIC, 
abistab parkimisel ja manööverdamisel

3  Plus-pakett, kombinatsioonis PARKTRONIC-u ja koormakinnitussiinide 
süsteemiga ning lihtsustab parkimist, manööverdamist ja koormakinnitust, 
ainult koos mudeliga PURE

   Suitsetajate pakett, mille juurde kuulub tuhatoos ja sigaretisüütel,  
mis on integreeritud keskkonsooli | ilma pildita

   Varguskaitsepakett, mis aitab sõidukit visuaalse ja helilise alarmi abil 
varguse eest kaitsta | ilma pildita

   Talvepakett, mis suurendab sõidumugavust juhi- ja kõrvalistme 
 soojenduse ja soojendusega klaasipesurisüsteemi abil eelkõige külma 
ilma korral | ilma pildita
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Maksimaalne kaubaruumi maht. Esmaklassiline kaubakaitse.

X-klass | Originaaltarvikud

m ROHKEM TEAVET

originaaltarvikute kohta leiate aadressilt http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class või otse oma 
Mercedes-Benz müügipartneri käest.

Sõiduki värvi kasti kõvakate sobitub voolujoonelisuse poolest suurepäraselt sõiduki 
 disainiga. See suurendab kaubaruumi ja kaitseb kaupa varguse eest. Tänu kvaliteetsetele 
materjalidele on see tugev, pikaealine ning hoiab niiskuse ja tolmu kaubast eemal. 
 Erinevad aknavariandid varustavad kaubaruumi valguse ja värske õhuga. Kõik klaasid  
on tumedaks toonitud ning kaitsevad kuumuse ja uudishimulike pilkude eest. Kasti 
 kõvakate on varustatud tugeva sisepolstriga ja selles on LED-valgustus.

Kasti kõvakate sobib oma kujult ja sõidukiga sama värvi poolest suurepäraselt pikapi disai-
niga. Kiri „Mercedes-Benz” mõlemal küljel täiustab kastikatet optiliselt. Funktsionaalselt 
kaitseb see usaldusväärselt ilmastiku, tolmu ja varguse eest. Lisaks kaitseb kastikattega 
kaasas olev veokasti põhjakate veokasti tõhusalt värvikahjustuste eest. Kvaliteetsetest 
materjalidest valmistatud kastikatet iseloomustab eriline vastupidavus ja pikaealisus. See 
avatakse lukust eraldi võtmega ja sellel on automaatne LED-valgustus – nii leiate kauba 
ka pimedas kiiresti ja lihtsalt. Soovi korral on kastikate koos kastirauaga kombineeritav.

Kasti kõvakate on saadaval ka ilma katusereelinguta.
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Väljendusrikas stiilielement. Lakooniline küljedisain.

X-klass | Originaaltarvikud

Küljerauad on saadaval ka musta terase versioonis.

Massiivne ja kriimustustele vastupidav poleeritud roostevabast terasest kastiraud 
 sobib kokku efektse ja robustse pikapi disainiga ja annab sõidukile veelgi progressiivsema 
välimuse. Kiri „Mercedes-Benz” rõhutab väärtust. Kastiraud on kiirelt paigaldatav või 
 eemaldatav ning see on hästi kombineeritav kastikattega.

Poleeritud roostevabast terasest küljeraudade toruläbimõõt on 76 mm ja need annavad 
sõidukile stiilse ja silmatorkava küljedisaini, mis rõhutab pikapi omapära veelgi. Lisaks 
sellele optilisele eelisele võimaldavad küljeraudadel olevad astmeplaadid turvaliselt ja libi-
semiskindlalt peale või maha minna, samuti koormat peale või maha laadida.

Kastiraud on saadaval ka musta terase versioonis.



38

1 2
4 5

X-klass | Originaaltarvikud



39

3
6

X-klass | Originaaltarvikud

Valmis individuaalseteks reisideks.
X-klassi mitmekülgsuse täielik ärakasutamine on tõeline väljakutse, sest 
veokast ja salong pakuvad palju paindlikult kasutatavat pinda. Individuaalsete 
vajaduste jaoks on eksklusiivselt X-klassi jaoks saadaval Mercedes-Benzi 
 originaaltarvikud, nagu näiteks kasti kõvakate, mis võimaldab tekitada suletud 
kaubaruumi. Veokasti kinnikatmiseks on valida kas kõva kastikatte või 
 rulookatte vahel. Veokasti organiseerija aitab veokastis korda hoida. Kui 
sellest ei peaks veel piisama, siis avardavad võimalusi erinevad valikuli-
sele katusereelingule paigaldatavad kandurisüsteemid, samuti kuni 3500 kg 
haagisekoormust.

VARIEERITAV RUUMIPIND – AVATUD VÕI KAETUD:

1  Rulookate robustsest, kvaliteetsest musta või hõbedavärvi anodeeritud 
alumiiniumist laseb end astmeliselt avada ja sulgeda ning kaitseb koormat 
mustuse ja varguse eest.

2  Sõiduki värvi sportraud sobib suurepäraselt kokku X-klassi innovatiivse 
disainiga ning annab sellele dünaamilise ja sportliku välimuse.

3  Must, täpselt veokasti laadimispinnaga sobitatud põhjakate on ilmasti-
kukindel ning kaitseb veokasti pinda tõhusalt kriimustuste eest.

4  Lukustatav ja ilmastikukindel hoiukast pakub oma 156 l mahuga piisavalt 
ruumi tööriistadele või muudele esemetele ning kaitseb asju varguse eest.

5  Ilmastikukindel ja mitterebenev pehmekate1 katab kaubaruumi ja kait-
seb koormat niiskuse ja päikesekiirguse ning uudishimulike pilkude eest.

6  Veokasti organiseerija aitab kinnitada veokastis olevat koormat ning 
see sobib kinnitama kaupa kaaluga kuni 100 kg.

1  Eeldatavasti saadaval alates 4. kvartalist 2018.
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Optiline ja funktsionaalne kõrghetk.
Täis-LED-esilaternad annavad eksterjöörile nii päeval kui öösel optiliselt tüüpilise valgusdisaini ja 
 hoolitsevad suurepärase nähtavuse eest pimedas. LED-tuled tekitavad meeldivat heledat valgust. 
 Võrdluses tavapäraste halogeenlaternatega saavutatakse sel viisil koos nii sõidutulede kui kaugtuledega 
ühtlasem sõidutee valgustus. Lisaks iseloomustab LED-tulesid pikk eluiga ja väga madal energiakulu – 
hoolimata suuremast valgustustugevusest.

Täis-LED-esilaternad on saadaval valikuliselt koos mudeliga PROGRESSIVE, samuti standardvarustuses koos mudeliga POWER.
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Tähelepanelik kaaslane.
X-klassil on standardvarustuses pardal kaaslasi, kellel on hea end aidata lasta: eeskujulikud 
 juhiabisüsteemid aitavad tuvastada kriitilisi olukordi ning abistada juhti – seda nii kiirteel sõites, 
 linnadevahelisel sõidul kui ka linnaliikluses.

ÜLEVAADE X-KLASSI JUHIABISÜSTEEMIDEST:

Aktiivne pidurdusabi, hoiatab juhti heliga tuvastatud kokkupõrkeohust,  
abistab juhti pidurdamisel ja vähendab reaktsiooni puudumisel kiirust iseseisvalt  
| ilma pildita

Aktiivne sõidurajal püsimise abi1, tuvastab ettekavatsematu lahkumise sõidurajalt, 
hoiatab juhti ja juhib sõiduki kurssi korrigeeriva pidurdamise abil tagasi sõidurajale

Sõidurajal püsimise abi, aitab vältida sõidurajalt ettekavatsematul lahkumisel 
 toimuvaid õnnetusi | ilma pildita

Liiklusmärgiabi, abistab juhti pöörates tähelepanu tuvastatud ja süsteemiga 
 võrreldud kiiruspiirangutele, samuti sissesõidu- ja möödasõidukeeldusid ja nende 
tühistusi | ilma pildita

1 Saadaval ainult koos X 350 d 4MATIC-uga. 
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X-klass | Multimeedium

Alati lainel.
Tänu multimeediumsüsteemide rohkusele olete X-klassis alati hästi informee-
ritud, kättesaadav ja teil on suurepärane meelelahutus. COMAND Online 
koos suure 21,3 cm (8,4 tolli) ekraaniga navigeerib Live Traffic Informationi 
abil – tegemist on reaalajas edastatava liiklusinfoga – nii kiiresti ja otse kui 
 võimalik sihtkohta. Aega säästev ja mugav on ka selle intuitiivne kasutamine 
ergonoomilise sõrmega navigeerimise paneeli või LINGUATRONICu kaudu  
antavate häälkäskluste abil.

ÜLEVAADE RAADIO-, NAVIGATSIOONI- JA KÕLARISÜSTEEMIDEST:

1   COMAND Online kvaliteetse 3D-kaardikujutisega suurel 21,3 cm (8,4 tolli) diagonaaliga ekraanil, 
Live Traffic Information (reaalajas liiklusinfo), internetilehitseja ja Mercedes-Benzi rakendused, 
 lisavarustuses

2  Audio 20 USB 17,8 cm (7 tolli) diagonaaliga ekraan pakub sõidukis innovatiivseid info-, meelelahu-
tus- ja kommunikatsioonivõimalusi, nagu näiteks Bluetooth® vabakäeseade ja heliülekanne, 
USB-liides ja SD-kaardi pesa, standardvarustuses koos mudeliga PURE ja mudeliga PROGRESSIVE 

3  Garmin® MAP PILOT, muudab Audio 20 CD koos puuteplaadiga täisväärtuslikuks navigatsioonisüstee-
miks koos Live Traffic Informationiga (reaalajas liiklusinfo) ja lisavarustuses koos 3-D-kaardikuvaga

  Audio 20 CD koos puuteplaadiga ja 17,8 cm (7 tolli) diagonaaliga, suurendab innovatiivse 
 puuteplaadi abil kasutusmugavust ning omab CD-seadet, standardvarustuses koos mudeliga 
POWER | ilma pildita

  Digitaalne raadio, vaimustab suure programmivaliku, heade vastuvõtuomaduste ja muljetavaldava 
kõlapildiga, lisavarustuses | ilma pildita

  2-ribaline kõlarisüsteem ees ja taga, pakub 4 kõlari abil väga head helikvaliteeti, standardvarustuses 
koos mudeliga PURE | ilma pildita

  8-kõlariga helisüsteem, on kohandatud spetsiaalselt sõiduki salongiga ja pakub esmaklassilist 
kuulmiselamust suurepärases kõlakvaliteedis, standardvarustuses koos mudeliga PROGRESSIVE 
ja mudeliga POWER | ilma pildita
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Veenvalt edasi tänu võimsatele mootoritele.
Igas X-klassi ajamis tuksub jõuline ja vastupidav süda. Tipptasemel mootor koos V6-silindrilise diiselmootoriga 
avaldab muljet oma maksimaalse 550 Nm pöördemomendiga, mis on suure tõmbevõimsusega juba madalal 
pöörlemissagedusel. Seega pole ei maanteel ega maastikul edasijõudmiseks mingeid piiranguid. Kõigile 
mootoritele ühine on Common-Rail-otsesissepritse piesopihustite abil, turbolaadimine ja SCR-tehnoloogia 
(Selective Catalytic Reduction) heitgaasipuhastuseks, nagu ka suutlikkus vedada suuri haagisekoormusi.

ÜLEVAADE MOTORISEERINGUTEST:

X 220 d koos 120 kW (163 PS), 403 Nm, 6-käiguline käigukast ja tagasillavedu

X 220 d 4MATIC koos120 kW (163 PS), 403 Nm, 6-käiguline käigukast  
ja juurdelülitatav nelikvedu

X 250 d koos 140 kW (190 PS), 450 Nm, 6-käiguline käigukast ja tagasillavedu 

X 250 d koos 140 kW (190 PS), 450 Nm, 7-käiguline automaatkäigukast  
ja tagasillavedu 

X 250 d 4MATIC koos 140 kW (190 PS), 450 Nm, 6-käiguline käigukast  
ja juurdelülitatav nelikvedu 

X 250 d 4MATIC koos 140 kW (190 PS), 450 Nm, 7-käiguline automaat-
käigukast ja juurdelülitatav nelikvedu 

X 350 d 4MATIC koos 190 kW (258 PS), 550 Nm, 7G-TRONIC PLUS ja 
pidev nelikvedu 

m ROHKEM TEAVET

Kõik X-klassi tehnilised andmed leiate alates lk 52.
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Tugevaks ehitatud rasketes tingimustes kasutamiseks.
Tugev redelraam ei lase ennast kergesti kõikuma lüüa. Suletud profiil teeb raami eriti stabiilseks ja vään-
dumistele vastupidavaks – eelis võrreldes U-profiiliga redelraamile ehitatud sõidukitega. Jäik telg tagasillal 
kannab raskeid koormaid ja parendab suure kompensatsiooni abil haarduvust maastikul. Kuid X-klass  
ei piirdu ainult tugevuse ja kandevõimega. Tänu mitmik-hoob kinnituste ja keerdvedrudega tagasilla 
 veermikulahendusele ei kao kuhugi ka sõidumõnu ja sõidumugavus.
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Hästi lülitatud – nii maanteel kui maastikul.
Sõites teel või hoopis maastikul, tulevad nii 6-käiguline manuaalkäigukast kui 7-käiguline 
 automaatkäigukast või ka 7G-TRONIC PLUS1 toime mõlemas olukorras. 7G-TRONIC PLUSi 
peenelt reguleeritud käigud hoiavad pöörlemissageduse, müra ja kütusekulu võimalikult 
 madalal. Käiguvahetus on seetõttu mugav ja võimalus sõita säästlikult väga suur. Lisaks 
 võimaldavad mitme käigu allavahetused võimsaid, kiireid kiirendusi – näiteks möödasõi-
duks. Ka 6-käigulise manuaalkäigukasti ja vastava mootoriversiooni koostöö on suurepärane, 
võimaldades mugavat ja täpset käiguvahetust.

1 Saadaval ainult koos X 350 d 4MATIC-uga.

ÜLEVAADE KÄIGUKASTIDEST:

1   6-käiguline manuaalkäigukast veenab suure käiguvahetusmugavuse, täpsete käigulülituste ja harmoonilise 
 käigujooksuga.

2  7-käiguline automaatkäigukast võimaldab mugavat ja säästlikku sõitmist madalatel mootoripööretel, aga  
ka  võimsaid, lühikesi kiirendusi – näiteks möödasõitudel.

3  Automaatkäigukast 7G-TRONIC PLUS veenab sportliku sõidudünaamikaga, väljapaistva käiguvahetusmugavuse  
ja suure säästlikkuspotentsiaaliga.
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49X-klass | Rattad

Ekspressiivne välimus.
X-klass seisab atraktiivsetel ratastel.  kergmetallveljed  
annavad talle isikupärase välimuse ja  rõhutavad tema 
efektset iseloomu.

R1G   43,2 cm (17 tolli) 12 augu disainiga terasveljed, 255/65 R17 
 rehvidega 7,5 J x 17 ET 50 peal (stand. var. mud. PURE, lisavar. mud 
PROGRESSIVE)

R1A  43,2 cm (17 tolli) 6 kodara disainiga kergmetallveljed, vanaadium - 
 hõ bedased, 255/65 R17 rehvid 7,5 J x 17 ET 50 peal (stand. var. mud. 
POGRESSIVE, lisavar. mud PURE)

R1B  43,2 cm (17 tolli) 6 topeltkodara disainiga kergmetallveljed, musta 
värvi ja poleeritud, 255/65 R17 rehvid 7,5 J x 17 ET 50 peal (lisavar. 
mud. PURE ja PROGRESSIVE)

R1C  45,7 cm (18 tolli) 6 topeltkodara disainiga kergmetallveljed, 
 himaalajahalli värvi, 255/60 R18 rehvid 7,5 J x 18 ET 50 peal (stand. 
var. mud. POWER, lisavar. mud PROGRESSIVE)

R1D  45,7 cm (18 tolli) 5 topeltkodara disainiga kergmetallveljed, musta 
värvi ja poleeritud, 255/60 R18 rehvid 7,5 J x 18 ET 50 peal (lisavarus-
tuses koos mudeliga PROGRESSIVE ja koos mudeliga POWER)

R1E  48,3 cm (19 tolli) 6 topeltkodara disainiga kergmetallveljed, musta 
värvi ja poleeritud, 255/55 R19 rehvid 7,5 J x 19 ET 50 peal (lisavarus-
tuses koos mudeliga PROGRESSIVE ja koos mudeliga POWER)

R1F  48,3 cm (19 tolli) mitme kodara disainiga kergmetallveljed, tremo-
liithalli värvi ja poleeritud, 255/55 R19 rehvid 7,5 J x 19 ET 50 peal 
 (lisavarustuses koos mudeliga PROGRESSIVE ja koos mudeliga POWER)

m ROHKEM TEAVET 

rataste ja Mercedes-Benzi originaaltarvikute kohta leiate aadressilt 
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com või otse oma 
Mercedes-Benzi partneri käest.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Polster ja 
 disainielemendid.

Mudel PURE Mudel POWERMudel PROGRESSIVE

Ehisdetailid Mudel POWER

1 Erivarustus.

X-klass | Polster ja ehisdetailid

Polsterdus

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

Materjal Tunja must
Kunstnahk must1

Materjal Posadas must
Nahaimitatsioon ARTICO / Mikrokiud DINAMICA must
Nahk must1

Nahk pähklipruun1

Disainielemendid

F2I
F2J
F2K

Disainielement pikselimitatsioon, must matt
Ehisdetail alumiiniumdekoor koos pikilihviga1

Ehisdetail puidusäsidekoor, mattpruun1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Värvid.

1 Erivarustus.

Universaalvärv

3142
6580
9139

Danakil-punane
Graniitroheline
Chisana valge

Metallikvärv1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

Aksiniitpronks
Kavansiitsinine
Kivihall
Kabara must
Bering-valge
Teemanthõbe

Universaalvärv Metallikvärv1

X-klass | Värvid
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Tehnilised andmed.

1  Juurdelülitatav nelikvedu. 2 Andmed nimivõimsuse ja nimipöördemomendi kohta vastavalt määrusele (EÜ) Nr. 715/2007 praegu kehtivas versioonis. 3 Muud rehvisuurused saadaval valikuliselt. 4 Näidatud 
väärtused määrati kindlaks ettekirjutatud mõõtmisprotseduuri kohaselt. Tegemist on „mõõdetud NEFZ-CO2-väärtustega” vastavalt art. 2 rakendusmääruses nr. 2 (EL) 2017/1152. Kütusekulu väärtused arvutati 
nende väärtuste põhjal. Seoses asjakohaste kontrollimeetodite seadusemuudatustega võivad sõiduki registreerimiseks ja vajaduse korral ka sõidukimaksu jaoks olla sõidukitunnistuses märgitud suuremad väärtused. 

Mootorile parim:
Mercedes-Benzi originaalmootoriõli

X-klass | Tehnilised andmed

Diiselmootorid

X 220 d X 220 d 4MATIC1

Silindrite arv/paigutus 4/R 4/R

Mootori töömaht cm3 2298 2298

Nimivõimsus2 kW (PS) p/min juures 120 (163)/3750 120 (163)/3750

Nimipöördemoment2 Nm p/min juures 403/1500–2500 403/1500–2500

Manuaalkäigukast [automaatkäigukast] 6-käiguline manuaalkäigukast [–] 6-käiguline manuaalkäigukast [–]

Kiirendus 0–100 km/h sekundites [automaatkäigukast] 12,5 [–] 12,9 [–]

Ligikaudne tippkiirus km/h [automaatkäigukast] 172 [–] 170 [–]

Standardrehvid3 255/65 R17 255/65 R17

Kütusekulu4, 5 in l/100 km
Linnas [automaatkäigukast]

Maanteel [automaatkäigukast]

Kombineeritud [automaatkäigukast]

7,7 [–]

7,2 [–]

7,4 [–]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

CO2-heide4 mõõdetuna g/km kombineeritud liikluses 
 [automaatkäigukast]

195 [–] 200 [–]

Madelveokasti laadimispind m2 2,466 2,466

Pööramisraadius m 13,4 13,4

Tühimass6, 7 kg [automaatkäigukast] 2136 [–] 2216 [–]

Nimikoormus7 kg [automaatkäigukast] 1064 [–] 1034 [–]

Täismass kg 3200 3250

Haakemass (kg) piduritega/piduriteta haagise korral 3200/750 3500/750

Kombineeritud täismass kg 6130 6130
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5  Paagi maht kõigi standard mootorite jaoks on umbes 73 l. Reserv u. 10 l. Paagi maht AdBlue®: ca 17 l. 6 Andmed vastavalt määrusele (EL) 1230/2012 trükkimise ajal kehtivas versioonis. (Koos juhiga, 75 kg, kõikide töövedelike ja 90% täidetud paagiga.) 7 Tegelikud kuluväärtused sõltuvad mh sõiduki 
massist ja  valitud varustusest. Rohkem teavet saate oma Mercedes-Benzi müüjalt. Varustuspaketid ja originaaltarvikud (nt. katusereeling, kasti kõvakate jne.) võivad muuta vastavaid sõidukiomadusi, nagu nt. kaal, hõõrde- ja õhutakistus ning mõjutada lisaks liiklus- ja ilmastikuoludele ka kütusekulu ja  
sõiduvõimsuse väärtusi. Rohkem tehnilisi andmeid leiate aadressilt www.mercedes-benz.ee

X-klass | Tehnilised andmed

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

4/R 4/R 6/V

2298 2298 2987

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

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

6-käiguline manuaalkäigukast [7-käiguline automaatkäigukast] 6-käiguline manuaalkäigukast [7-käiguline automaatkäigukast] – [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 6130



Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 2B900 · 48-01/0718

Brošüüris esitatud andmetest: pärast selle trükise toimetamise lõppu, 20.03.2018, võib tootel esineda muudatusi. 
Tootja jätab endale õiguse teha konstruktsiooni- või vormimuudatusi ja muudatusi värvitoonis ning varustusmahus,  
kui muudatused on müüja huvi silmas pidades ostja jaoks mõistlikud. Juhul kui müüja või tootja kasutab tellimuse või 
tellitud ostueseme tähistamiseks märke või numbreid, ei saa ainuüksi sellest tuletada mitte mingeid õigusi. Joonised  
ja kirjeldused võivad sisaldada ka tarvikuid ja lisavarustust, mis ei kuulu standardsesse varustusmahtu. Värvierinevused 
on tingitud trükitehnikast. See trükis võib sisaldada ka tüüpe ja tugiteenuseid, mida üksikutes riikides ei pakuta.

Seda brošüüri kasutatakse rahvusvaheliselt. Teave seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ja mõju kohta 
kehtib vaid Saksamaa Liitvabariigi kohta selle kataloogi toimetamise lõpu ajahetke seisuga. Küsige seepärast muudes 
riikides kehtivate eeskirjade ja mõju ning viimase siduva redaktsiooni kohta oma Mercedes-Benzi edasimüüjalt.
www.mercedes-benz.ee

Tehniliste andmete salvestamine sõidukis: Elektroonilised sõidukikomponendid (nt turvapadja juhtplokk, mootori 
juhtplokk jne) sisaldavad andmemälu tehniliste sõidukiandmete jaoks, nagu nt teated talitlustõrgete korral, sõiduki kiirus, 
pidurdustugevus või turvasüsteemide ja sõiduabisüsteemide talitlusviis avariisündmuse juhul (audio- ja videoandmeid  
ei salvestata). Andmed salvestatakse lühiajaliselt, täpselt momendipõhiselt, nt tõrketeate korral, väga lühikese salvestusaja 

jooksul (maksimaalselt mõni sekund), nt avarii korral või kokkuvõtlikus vormis, nt detaili koormatuse hindamiseks. 
 Salvestatud andmeid saab lugeda liidese kaudu sõidukis, koolitatud tehnikute poolt diagnostikaks ja kõikvõimalike  
 tõrketeadete kõrvaldamiseks või tootja poolt analüüsimiseks ning sõidukifunktsioonide edasise parendamise eesmärgil 
töötlemiseks ja kasutamiseks. Kliendi soovil saab andmeid võtta ka muude valikuliste teenuste aluseks. Andmete 
 ülekandmine sõidukist tootjale või kolmandale osapoolele toimub põhimõtteliselt ainult seadusliku loa (nt sõiduki hädaa-
bikõne e-Call) alusel või lepingulise kokkuleppe alusel kliendiga andmekaitseseaduse kohaselt. Lisateavet sõidukis 
 salvestatavate andmete kohta leiate sõiduki kasutusjuhendist. Selle leiate trükitud kujul kas sõidukist või internetist 
aadressil www.mercedes-benz.ee

Kasutatud sõidukite tagasivõtmine. Võtame meeleldi tagasi teie X-klassi mudeli, et see Euroopa Liidu kasutatud 
 sõidukite direktiivi kohaselt keskkonnasõbralikult kasutusest kõrvaldada – aga selleni on veel kaua aega. Selleks et 
muuta sõiduki tagastamine teile võimalikult lihtsaks, on loodud tagasivõtupunktide ja lammutustöökodade võrgustik. 
Te saate oma sõiduki ühesse nendest töökodadest tasuta ära anda. Sellega aitate oluliselt kaasa taaskäitlemise toimi-
misele ja ressursside säästmisele. Lisateavet kasutatud sõidukite taaskäitlemise, ringlussevõtu ja tagasivõtutingimuste 
kohta leiate oma riigi Mercedes-Benzi veebilehelt. Antud teenus ei ole Eestis saadaval.


