
Marco Polo Edition är en kompakt campingbil som imponerar med generösa utrymmen och flexibilitet 
både på och utanför vägen. Ett brett utbud av assistanssystem ger en hög säkerhet och komfort. 
Marco Polo Edition är i grundutförande utrustad med en aktiv parkeringsassistent med 360° kamera. När 
du aktiverar parkeringsassistenten svänger bilen in av sig själv, det enda du behöver göra är att gasa och 
bromsa. Bilens höjd är dessutom under 2 meter vilket gör det möjligt att parkera i de flesta parkeringshus. 

Effektiva 4-cylindriga dieselmotorer i kombination med automatlådan 9G-TRONIC PLUS och fyrhjulsdriften 
4MATIC gör att du tar dig fram säkert på de flesta underlag. I bilen finns en fullt utrustad köksdel med 
gasolkök, kylbox på 40 l och diskho. Den bäddbara 2-sits soffan i passagerarutrymmet ger sovplats för två 
personer, och ytterligare två personer får plats i takbädden. Det elektrohydrauliska popup-taket höjs eller 
sänks med en knapptryckning på mittkonsollen och markisen kan vevas ut för att få ett extra utrymme 
precis utanför bilen.

Marco Polo Edition 4MATIC



Komfort:
• Vridbara komfortsäten med svankstöd fram
• Svart tygklädsel 
• Ställbar multifunktionsratt i läder
• Paneler i svart pianolack
• Mittkonsol med rollo
• Låsbart handskfack
• Golvbeklädnad i yachtutseende, ljus
• Stämningsbelysning i förarutrymme och köksdel
• Automatiskt infällbara backspeglar
• Elektr. inställbara/uppvärmda backspeglar
• Belysta utsteg
• Markbelysning i ytterbackspeglar och baklucka
• EASY-PACK Baklucka
• Öppningsbart fönster baklucka 

Värme & ventilation:
• Automatisk klimatanläggning THERMOTRONIC
• Eluppvärmt förar- och passagerarsäte
• Varmluftsvärmare med tidur och temperatur- 

kontroll
• Parkeringsvärmare med tidur 

Körhjälp & säkerhet:
• Aktiv bromsassistent
• Aktiv parkeringsassistent
• 360-graders kamera
• Kurshållningsassistent
• Trötthetsvarnare ATTENTION ASSIST
• Färdljusassistent
• ILS LED-strålkastare
• Farthållare
• Regnsensor
• Dödavinkelassistent
• Sidvindsassistent
• Kommunikationsmodul (LTE ) för digitala tjänster
• Mercedes-Benz nöduppringning
• Breakdown Management
• Live Traffic information
• Airbag bröst-bäcken förar- och passagerarsäte 

Standardutrustning:

Ett öppningsbart fönster gör det enkelt att lasta in och ur utan 
att du behöver öppna hela bakluckan.

Den aktiva parkeringsassistenten tar hand om parkeringen och en 
360-graders kamera ger dig full koll över omgivningen.

818 000 kr790 900 kr

Marco Polo Edition 4MATIC

971 000 kr 999 300 kr
Pris inklusive moms

Ordinarie pris

250 d (190 hk) 300 d (245 hk)



D27 Elektrisk taklucka  14 250:-
E66 Sound System 13 000:-
EJ9 Comand Online 37 250:-
LG8 Helljusassistent PLUS 2 165 :-
PS2 AMG-paket 36 875:-
T55 Elektrisk manövrering skjutdörr höger 9 350:-
VU0 Läderklädsel Lugano svart alt. sidenbeige 18 375:-
 Inkluderar Interiört designpaket m. sportpedaler och paneler i ebenholts, mörk antracit.

Exempel på tillvalsutrustning: (priser inkl moms)

Standardutrustning fortsättning:
Boende:
• Elektriskt uppfällbart Pop-up tak med takbädd 

(liggyta ca. 2,05x1,13 m)
• Bäddbar 2-sits soffa i pass.utrymme  

(liggyta ca. 2,03 x 1,13 m)
• Köksinredning med gasolkök, diskho och  

kylbox 40 liter
• Utfällbart och flyttbart bord 
• Vattentank 38 l/spillvattentank 40 l
• Campingbord med två stolar
• Markis monterad på sidan
• Solskyddsgardiner bak i bilen och ett förhänge 

för vindrutan för mörkläggning
• 12 V-uttag till höger och vänster i baksätet
• Eluttag på 230 V i köksskåpets funktions- 

utrymme 
• Utvändig anslutning för 230 V-uttag samt  

låsbart påfyllningsrör för färskvatten

Multimedia:
• Audio 20 Radio CD med touchpad och Bluetooth
• Garmin MAP PILOT 3D navigationssystem
• Tvåvägshögtalare fram och bak 
• USB-uttag på 5 V vid köksskåpet och vid den 

övre bädden fram (för laddning av smart-
phones)

Motor:
• 9G-TRONIC automatväxellåda
• ECO start/stopp-system
• Permanent fyrhjulsdrift 4MATIC
• BlueEFFICIENCY-paket

Exteriör:
• Metalliclack
• 19” Lättmetallfälgar, Komfortdäck
• Värmedämpande mörktonade rutor
• Avtagbar släpvagnskoppling 
• Släpvagnsvikt max 2 500 kg
• Totalvikt 3 200 kg

Läge för en tupplur? Det tvåsitsiga sätet fälls elektriskt ner till att 
bli en komfortbädd för två.

Ett ljust och marininspirerat yachtgolv ger en exklusiv känsla åt 
inredningen.



mercedes-benz.se

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 250 d 4MATIC och 300 d 4MATIC: WLTP: 7,3 - 9,3 l/100 km, CO2: 192 - 244 g/km. NEDC: 6,1-7,1 l/100 km, 
CO2:  161-187 g/km. Miljöklass Euro 6d-TEMP Gr.I. Förändring i utrustning kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Angivna priser gäller under 2019. 
Med reservation för eventuella tryckfel. 


