
C Mercedes-Benz Marco Polo 220d 9G-Tronic fra 609.900 kr. inkl. udstyrspakke N19Z. Forbrug ved blandet kørsel fra 13,3 km/l**, CO2-emission fra 
198 g/km. Grøn ejerafgift op til 30.06.2021: 3.780 kr. halvårligt. Grøn ejerafgift på biler registreret efter 01.07.2021: 3.780 kr. halvårligt. Alle priser er 
inkl. afgift og inkl. moms.  Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Tilbud gælder indtil 31.12.2021. **WLTP målemetode

Mercedes-Benz Marco Polo 220d 163 HK 9G-Tronic

Kampagnepris kun 609.900* kr.

Marco Polo autocamper.  
Farvel hverdag. Goddag eventyr.
Standardudstyr

• 9G-Tronic automatgear
• Oliefyr med timer
• Ekstra varmeveksler og varmekanal i passagerkabinen
• Komfort drejesæder inkl. sædevarme, Fører- og passagersæde
• Klimaanlæg “Tempmatik”
• Gulv i passagerkabine i “skibslook”
• Lys- og regnsensor
• Fartpilot
• Multifunktionsrat med indstillelig ratstamme
• Komfortloftkonsol inkl. Mercedes-Benz nødopkaldssystem
• MBUX 10,25" digital display, inkl. MBAC styresystem til Camper

• 2 pers. bænksæde i bag som komfortkøje,  
pneumatisk sædepolstring

• Ambiente belysning i bagklap
• Sort-tonede ruder bag med 90% toning
• Elektrisk styrtøj
• Sidevindsassistent
• Pop-up tag i vognfarve inkl. tagseng
• Ekstra batteri og skillerelæ
• Rullegardiner i bagerste del af kabinen
• Elektrisk ventilationsrude bagerst til højre
• Elektrisk håndbremse

*Inkl. udstyrspakke (N19Z).



Udvalgt ekstraudstyr.

Marco Polo 220d har 163hk/380nm, men kan også leveres i versionen 250d med 190hk/440nm fra kun 659.900 kr. 
og den kraftige 300d med 239hk/500nm fra kun 709.900 kr.

Besøg vores konfigurator på www.mercedes-benz.dk/vans/da og se hvilke muligheder du har for at skabe din personlige Marco Polo.

Udstyrspakke N19Z  

Adaptiv Fartpilot - DISTRONIC PLUS (ET4), Parkeringspakke (EZ5), Parkeringsassistent (EZ7), Bakkamera (FR8), Aktiv Bremseassistent (BA3), Læderrat (CL3), Elektrohydraulisk hævetag (ZK0), 
Ambientebelysning Marco Polo Cabinet (LC0), Ekstra kabinevarmer (varmluft) med timer og termostat (HZ1), Navigation (E1E), MB Connect live traffic (EY2), Gratis kortopdatering 3 år (EX9), 
Tyverialarm med sensor (FY1), 70 L Brændstoftank (KB5), Lændestøtte til fører- og passagersæde (SE4+SE5)

AMG Sportspakke PS2 71.521 kr.

Sportsundervogn (CF8), 19” AMG alufælge (RK4) inkl. 245/45 R 19 dæk, AMG Hækspoiler, Instrumentpanel i Carbon fiber look (FB1), Bagklap med Big Flip Vindue (W64),  
Sportspedaler (YF3), Bremsekalibre m. Mercedes-Benz skrift (BS1)**

**Bemærk: Kan påvirke brændstofforbrug og derved endelig pris. Kan kun leveres i kombination med Metallak.

LED Intelligent Lyssystem (inkl. LED Baglygter) LG2/LG4 41.163 kr.

Fjernassistent PLUS (kun med LG2) LG8 4.277 kr.

Interiørpakke 1 (Læderinteriør-Lugano, Sportspedaler) PX9 38.311 kr.

Enkeltsæde, 1. række højre US7 7.271 kr.

Enkeltsæde, 1. række højre, ved valg af Interiørpakke 1 (PX9) US7 10.533 kr.

Elektrisk bagklap inkl. BigFlip vindue W64/W68 26.474 kr.

Markise YS3 6.444 kr.

Elektrisk skydedør, højre T55 7.881 kr.

Parkeringspakke med 360 graders kamera* EZ6 19.610 kr.

Metallak 24.690 kr.

*Kun med Udstyrspakke - Indeholder: Sidespejle m. indklapningsfunktion (F65), Bak/sidespejle m. aut.nedblænding (F72) Spejlpakke (FP3), Ambiente belysning i externe spejle (LC5)


