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Eindeloze kustwegen zijn veel fascinerender dan het stadsverkeer. En hete 
bronnen zijn fascinerender dan een warmwaterbad. Voor echte avonturiers zijn er 
nu drie 3 Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens.
Beleef in de Marco Polo de indrukwekkende wonderen van de wereld in een  
comfortabele en veelzijdige wagen. En geniet van het volmaakt vormgegeven  
design, het royale ruimteconcept en het ongeëvenaarde woongevoel.

Spontaan op reis of gaan sporten – voor al wie er graag op uit trekt en zijn vrije tijd 
het liefst actief beleeft zijn de Marco Polo HORIZON en de Marco Polo ACTIVITY 
de geknipte wagens. Breek uit het dagelijkse leven en volg uw zin voor avontuur met 
zijn ruimte en functionaliteit.

Uw vrije tijd wordt buitengewoon.
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Uw wagen is het al.

4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d 
Dolomietbruin metallic 
Lichtmetalen velgen in 5-spakendesign, tremolietgrijs 
gelakt en glansgedraaid

Mercedes-Benz Marco Polo HORIZON 220 d 
Briljantzilver metallic
Lichtmetalen velgen in 16-spakendesign, zwart gelakt 
en glansgedraaid 

Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d 
Indiumgrijs metallic
Stalen velgen met bandenmaat 225/55 R17,  
bekleding stof Santiago kristalgrijs

6 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d 
Dolomietbruin metallic 
Lichtmetalen velgen in 5-spakendesign, tremoliet-
grijs gelakt en glansgedraaid, bekleding leder  
Lugano zijdebeige Marco Polo, sierelementen  
pianolaklook, zwart glanzend

10 | Mercedes-Benz Marco Polo HORIZON 250 d 
Indiumgrijs metallic
Lichtmetalen velgen in 16-spakendesign, zwart  
gelakt en glansgedraaid, bekleding leder Lugano 
zwart, sierelementen pianolaklook, zwart glanzend

14 | Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d 
Indiumgrijs metallic
Stalen velgen met bandenmaat 225/55 R17,  
bekleding stof Santiago kristalgrijs
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Op de afbeeldingen kunnen ook accessoires en opties/uitrustingen weergegeven zijn, die ten opzichte van de standaarduitrusting kunnen worden bijbesteld/weggelaten. 

Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u onder “Technische gegevens”. 
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Marco Polo. Comfortabele kampeerwagen. Het aantrek-
kelijk design van de Marco Polo kan iedereen bekoren. De 
reiziger geniet exclusief van het buitengewone rij-, woon- 
en slaapcomfort in het interieur. Als optie wordt u op reis 
ondersteund door veelomvattende hulpsystemen. Op de 
bestemming aangekomen, voelt u zich dankzij de hoog-
waardige kampeerwagenuitrusting snel thuis. Daarom 
werd de Marco Polo door het gerenommeerde vaktijdschrift 
promobil1 nu al voor de derde keer op rij uitgeroepen tot 
compacte kampeerwagen van het jaar. Voor afwisselende 
ontspanning zorgt het infotainmentsysteem COMAND  
Online, dat erg gebruiksvriendelijk is dankzij de ergonomi-
sche touchpads met controller of met de spraakgestuurde 
bediening LINGUATRONIC.

Marco Polo HORIZON. Avonturier met stijl. Met zijn  
behaaglijk interieur vergezelt de Marco Polo HORIZON 
spontane avonturiers op reis in stijl. Hij combineert de 
wendbaarheid en het rijcomfort van een personenwagen  
met comfortabele slaapgelegenheid voor maximaal 5 per-
sonen. Ook bij de uitrustingsopties kent de Marco Polo 
HORIZON nauwelijks grenzen: dat geldt al evenzeer  
voor comfort en design als voor entertainment, navigatie 
en hulpsystemen. Zijn flexibele zetelcombinaties tot  
maximaal 7 personen en een voor standaardgarages  
geschikte voertuighoogte van minder dan 2 meter  
maken hem ook in het dagelijkse leven tot een waarde-
volle begeleider.

Marco Polo ACTIVITY. Onafhankelijk reiziger. Functionele 
camper of ruime vrijetijdswagen: de Marco Polo ACTIVITY 
laat uw hart sneller slaan bij elke trip. In slechts een paar 
handgrepen verandert u het interieur in een aangename 
slaap- en woonruimte voor max. vijf personen. Met als optie 
verkrijgbare afzonderlijke zitplaatsen kunnen zelfs maxi-
maal 7 personen in de Marco Polo ACTIVTIY meerijden. Net 
zo veelzijdig als zijn interieur zijn de aandrijfmogelijkheden: 
afhankelijk van de motor kan voor voorwiel-, achterwiel- of 
vierwielaandrijving worden gekozen. 

De Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens.

1  De Marco Polo werd door het gerenommeerde vaktijdschrift promobil voor de derde keer op rij verkozen tot compacte kampeerwagen van het jaar. Bron: Keuze van de lezers als “compacte kampeerwagen 
van het jaar 2017” gepubliceerd in promobil, uitgave februari 2017. Titel van het artikel: Kampeerwagen van het jaar, Marco Polo winnaar onder de compacte kampeerwagens op pagina 91.
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Hiermee verklaart u uw onafhankelijkheid.
De Marco Polo is de meermaals bekroonde1, compacte kampeerwagen voor iedereen die ook onderweg belang 
hecht aan een mooi design en maximaal comfort. Hij tilt rijden, wonen en slapen naar een hoger niveau: het 
interieur is slim ingericht met een eersteklas keukenblok en kasten, een uitzetdak met dakbed en een 2-persoons 
comfortbank met bedfunctie, zodat 4 personen comfortabel kunnen slapen. Dankzij de hoogwaardige uitrusting 
en het intuïtieve infotainmentconcept is dit model net zo geschikt voor alledaags gebruik als voor vakantiereizen. 
Op de weg legt dit model dankzij de zuinige en krachtige motoren nieuwe maatstaven aan, en niet alleen op 
het gebied van uiterlijk. Wanneer u dus nu nog niet weet waar de reis u morgen heen brengt, is de Marco Polo 
het perfecte voertuig voor u.

1  De Marco Polo werd door het gerenommeerde vaktijdschrift promobil voor de derde keer op rij verkozen tot compacte kampeerwagen van het jaar. Bron: Keuze van de lezers als “compacte kampeerwagen 
van het jaar 2017” gepubliceerd in promobil, uitgave februari 2017. Titel van het artikel: Kampeerwagen van het jaar, Marco Polo winnaar onder de compacte kampeerwagens op pagina 91.
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De Marco Polo tovert bijna elke locatie onderweg om in een tweede thuis. Dankzij het moderne 
meubelconcept met kleerkast en opbergbak onder de zitbank, alsook exclusieve uitrustings-
kenmerken zoals de vloer in jachtlook en sierelementen in pianolaklook bent u stijlvol onderweg. 
Omdat het eten altijd het best smaakt tussen de eigen vier muren, mogen natuurlijk het om-
vangrijke keukenblok en de ingebouwde koelbox niet ontbreken, net als praktische laden en de 
grote klaptafel. Voor u echter met de inwendige mens versterkt naar de volgende bestemming 
vertrekt, laat u uw reisbelevenissen het beste de revue passeren, terwijl u op de ligbank of het 
dakbed ligt – in het aangename licht van de sfeerverlichting1.

Sterrenkeuken onder een open hemel.

1 Verkrijgbaar als optie.
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De Marco Polo HORIZON is de ontdekking voor iedereen die graag spontaan en stijlvol op 
avontuur gaat: met de wendbaarheid en het rijcomfort van een personenwagen brengt dit 
model u ontspannen naar uw bestemming. In het behaaglijke interieur kunt u snel weer op 
krachten komen. Na een dag vol belevenissen zijn dankzij het uitzetdak met dakbed en  
comfortbed tot vijf slaapplaatsen beschikbaar. De uitrustingsopties zijn net zo veelzijdig als 
de bestemmingen: van comfort en design tot aan multimedia- en assistentiesystemen. En  
het allermooiste: dankzij uitstekend comfort, een variabel ruimteconcept en een voor parkeer-
garages geschikte hoogte van minder dan 2 meter zult u de Marco Polo HORIZON bij alledaags 
gebruik net zo op prijs stellen als een kampeerwagen.

Beleef waarvan anderen dromen.
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In de Marco Polo HORIZON kunt u van meer genieten dan van toeristische bezienswaardigheden. 
Want zijn verfijnd interieurdesign met hoogwaardige materialen en stijlvolle cockpit is een plezier 
voor het oog. De exclusieve designpakketten maken het interieur helemaal af met de lederen  
uitrusting en sierelementen. Dankzij de ergonomische en licht draaibare comfortzetels kunnen 
ook de bestuurder en passagier vooraan deelnemen aan een gesprek in de gezellige zithoek. Na 
een avontuurlijke dag bieden de ligbank en het dakbed maximaal 5 slaapplaatsen om heerlijk  
te ontspannen voor een nieuwe dag, want voor het avontuur moet je goed uitgerust zijn.

Luxueus genieten op reis.
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Vrije tijd: even ontsnappen aan het alledaagse leven. De Marco Polo ACTIVITY is de variabele en rendabele 
camper voor gezinnen en mensen die er graag spontaan op uittrekken. Dankzij het praktische uitzetdak en de 
driepersoons zitbank als comfortbed zijn in een handomdraai tot vijf comfortabele slaapplaatsen beschikbaar. 
Met een maximale stahoogte van 2350 mm, draaibare comfortstoelen voor en een klaptafel hebt u altijd een 
perfecte plek voor een picknick. Op het gebied van de aandrijvingsvarianten is de Marco Polo ACTIVITY al  
net zo variabel met een voor-, achter- en vierwielaandrijving. En ook in het dagelijkse leven profiteert u van 
zijn wendbaarheid en voor standaardgarages geschikte hoogte van minder dan 2 meter.

Eerst de vrije tijd. Daarna genieten.
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In de Marco Polo ACTIVITY is elke dag anders dan de vorige. Zijn interieur blinkt uit door een variabel, functioneel 
ruimteaanbod met talrijke handige opbergmogelijkheden. Draaibare zetels voor bestuurder en passagier vooraan, 
een praktische klaptafel, een handig 12 V-stopcontact en ventilatieruiten zorgen ervoor dat spontane ontdekkers 
ook ver van de dagelijkse realiteit een aangename rijervaring beleven. Dankzij het mechanische uitzetdak en de 
comfortabele zit-/bedcombinatie met optioneel ligkussen geniet u niet alleen van een aangename stahoogte tot 
2350 mm, maar verandert u de Marco Polo ACTIVITY in slechts enkele handelingen in een kampeerwagen met 
tot vijf comfortabele slaapplaatsen.

Ruimte voor uw dromen. En nog veel meer.
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Verlichte sterren aan het reisfirmament: 
De Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens.
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De belangrijkste pluspunten van de  
Marco Polo: 
• Tot 4 comfortabele slaapplaatsen op de  

2-persoons zitbank als comfortabele ligbank met  
elektrop neumatische zitkussens of in het dakbed

• Standaard 4 zitplaatsen, optioneel uitbreidbaar  
tot 6 zitplaatsen

• Keukenblok met gasfornuis, gootsteen en  
ingebouwde koelbox en klaptafel

• Veelvoudige opbergmogelijkheden in kasten, lades 
en de opbergkast in het dak

• Verswater- en afvalwatertank
• Stopcontact aan de buitenkant met 230 V-stekker-

doos en usb-aansluiting
• Uitgebreide personalisering mogelijk met AMG 

Line, Night-pakket en Design-pakket interieur

De belangrijkste pluspunten van de  
Marco Polo HORIZON:
• Tot 5 comfortabele slaapplaatsen op de 3-persoons 

zitbank als ligbank of in het dakbed 
• Standaard 5 zitplaatsen, optioneel uitbreidbaar  

tot 7 zitplaatsen
• Talrijke zetelopties leverbaar, bv. comfortzetels 

achteraan met 4 individuele plaatsen1

• 2de schuifdeur aan de bestuurderszijde, optioneel
• Uitgebreide personalisering mogelijk met AMG 

Line, Night-pakket, Design-pakket interieur en  
Premium-pakket interieur

De belangrijkste pluspunten van de  
Marco Polo ACTIVITY:
• Tot 5 comfortabele slaapplaatsen op de 3-persoons 

zitbank als ligbank of in het dakbed 
• Standaard 5 zitplaatsen, optioneel uitbreidbaar  

tot 7 zitplaatsen
• 2de schuifdeur aan de bestuurderszijde, optioneel
• 5 dieselmotoren van 65 kW2 (88 pk) tot 140 kW3 

(190 pk)
• 3 mogelijke aandrijfvarianten: voorwiel-,  

achterwiel- of vierwielaandrijving
• personalisering mogelijk via een ruime keuze aan 

lichtmetalen velgen, verchroomd radiatorrooster 
en het Chroom-pakket interieur

Met de Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens komen zowel bestuurder als passagiers comfortabel en ontspannen op hun vakantiebestemming aan. Standaard bij alle voertuigen is 
het mechanische uitzetdak met een maximale stahoogte van 2350 mm en de draaibare comfortabele zetels voor bestuurder en passagier vooraan, alsook een omvangrijke reeks airbags. 
Doordat de voertuighoogte bij een gesloten uitzetdak onder de grens van 2 meter blijft, zijn standaardgarages, parkings, ondergrondse garages en een carwash geen enkel probleem.

1 Bij deze zetelvarianten valt de 3-persoons zitbank als ligbank op de 2e rij achterin weg.
2 Bij de Marco Polo ACTIVITY 160 d met handgeschakelde 6-versnellingsbak. 
3  Bij de Marco Polo ACTIVITY 250 d en Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC telkens met BlueEFFICIENCY-pakket en automatische versnellingsbak 7G-TRONIC PLUS.

Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u onder “Technische gegevens”.
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Mercedes me is voor de Marco Polo en de Marco Polo HORIZON in een aantal geselecteerde landen beschikbaar. Meer informatie vindt u bij uw Mercedes-Benz concessiehouder.

Onze wereld in uw handen.
www.mercedes.me – hier draait alles om u. Ontdek een wereld van diensten, aanbiedingen  
en  nieuwigheden die uw leven op fascinerende wijze zullen vergemakkelijken en verrijken. En die 
 tegelijkertijd makkelijk toegankelijk zijn, namelijk digitaal. Zo wordt onze wereld: uw wereld.
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Al onze connectiviteits- en mobiliteitsdiensten, alsook de vele andere fascinerende aanbiedingen –  
op één locatie en alleen voor u. Dat is Mercedes me. Registreer u vandaag nog gratis en treed binnen 
in de wereld van Mercedes-Benz: op uw pc of laptop en onderweg op uw tablet, smartphone of 
 smartwatch. Omdat uw leven voortdurend verandert, blijven wij ook onze diensten verder ontwikkelen. 
Ontdek ze nu: www.mercedes.me/welcome

U wilt individuele inspiratie niet alleen online beleven? De Mercedes me stores fascineren wereldwijd, 
bijvoorbeeld in Peking, Moskou en Hamburg.

Uw verbonden leven kan zo fascinerend eenvoudig zijn.
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1  Afhankelijk van de beschikbaarheid.  
Mercedes me is beschikbaar voor de Marco Polo en de Marco Polo HORIZON in een aantal geselecteerde landen. Meer informatie vindt u bij uw Mercedes-Benz concessiehouder.

Mercedes me connect verbindt u met uw voertuig – en uw 
voertuig met de hele wereld. Omvangrijke en comfortabele 
connectiviteitsdiensten ondersteunen u in uw voertuig en 
zorgen voor meer veiligheid, meer verbondenheid en, niet 
te vergeten, een nog fascinerendere rijervaring. Een goed 
gevoel, om ook tijdens het rijden permanent verbonden  
te zijn. Mercedes me connect omvat naast de basisdiensten 
die u bij een panne of ongeval automatisch kunnen onder-
steunen, ook Remote Online-diensten – de optie om voertuig-
instellingen met uw smartphone te kunnen  wijzigen – en 
nog veel meer.

Mercedes me inspire biedt merkervaringen en de moge-
lijkheid om inspirerende gesprekken te voeren. We willen 
onze ideeën met u delen en willen weten wat u beweegt. 
Opdat wij u altijd de beste oplossingen zouden kunnen 
bieden. Hiervoor vindt u bijvoorbeeld een community en 
ook steeds meer aanbiedingen en belevingen die verdergaan 
dan de typische voertuigthema’s – o. a. over evenementen, 
reizen en lifestyle.

Mercedes me move geeft toegang tot intelligente mobi-
liteitsoplossingen: car2go is de wereldwijde pionier  
en marktleider in een flexibele carsharingservice zonder 
 vaste huurlocaties. De mobiliteitsapp moovel bundelt de 
aanbiedingen van verschillende mobiliteitsaanbieders en 
vindt zo de beste weg van A naar B. Met de mytaxi-app 
kunt u een taxi bestellen, de rit live volgen en makkelijk 
afrekenen. Met Mercedes-Benz Rent kunt u voor elke 
gelegenheid, voor korte of lange termijn een voertuig huren 
bij een Mercedes-Benz Partner in uw buurt. Met Blacklane 
kunt u een limousine met chauffeur boeken, FlixBus maakt 
het mogelijk om gunstig, makkelijk en milieuvriendelijk  
te reizen in een touringcar.

Mercedes me assist maakt het onderhoud van uw voer-
tuig super eenvoudig. Zo vindt u online makkelijk een 
 Mercedes-Benz Partner in uw buurt om een onderhouds-
afspraak te maken. Het digitale onderhoudsbericht 
 informeert u op elk ogenblik over de uitgevoerde onder-
houdsprestaties. U kunt dit na een onderhoud al na één 
dag online raadplegen. Naast het actuele servicebericht 
kunt u ook de volledige onderhoudsgeschiedenis en de 
onderhoudsintervallen van uw voertuig bekijken, en indien 
nodig afdrukken.

Mercedes me finance biedt u verschillende wegen naar 
uw droomvoertuig. Samen met u vindt Mercedes-Benz  
Financial Services de optimale leasing-,  financierings- en 
verzekeringsoplossing – op maat van uw behoeften.  
Onze leasingproducten maken het mogelijk om altijd met 
de nieuwste voertuigmodellen te rijden en daarbij een 
maximale flexibiliteit te genieten. Want u betaalt niet voor 
de aankoop, maar voor het gebruik, en profiteert daarbij 
van aantrekkelijke maandelijkse tarieven. Met onze finan-
cieringsaanbiedingen betaalt u uw nieuwe Mercedes  
zoals het past binnen uw persoon lijk budget. Daarbij bepaalt 
u zelf het voorschot, de contractduur en het bedrag van 
uw maandelijkse aflossingen. Onze indi viduele verzekerings-
oplossingen bieden een betrouwbare bescherming voor 
uw budget en uw voertuig tegen aan trek kelijke voorwaarden. 
Na afsluiting van de overeenkomst kunt u uw financiering 
makkelijk online beheren.1
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Onze service: past perfect bij uw Mercedes.
U krijgt meer dan een auto: iets onbetaalbaars, een exclusief partnerschap met Mercedes-Benz. Voor u betekent dat 
zorgeloosheid, zekerheid en onafhankelijkheid. Met andere woorden: Het heerlijke gevoel om met een Mercedes te rijden.

1  De ServiceCare-diensten zullen in België pas beschikbaar zijn vanaf (in de loop van) 2018. 2 Onze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing. De geldigheidstermijn wordt vernieuwd na  
elke onderhoudsbeurt die bij een erkende Mercedes-Benz servicepartner uitgevoerd wordt en dit tot aan de volgende noodzakelijke onderhoudsbeurt, tot maximaal 30 jaar na de eerste inschrijving.  
Voor de Marco Polo en de Marco Polo HORIZON gelden de prestaties en voorwaarden van Mercedes-Benz Mobilo in hun huidige versie. Voor de Marco Polo ACTIVITY gelden de prestaties en  
voorwaarden van Mercedes-Benz MobiloVan in hun huidige versie. 3 Vanuit het buitenland kunnen er roamingkosten worden aangerekend. Hotline voor pechverhelping in heel Europa voor 
de Marco Polo ACTIVITY: 00800 3 777 7777. 

Het beste voor uw Mercedes. Niemand kent uw Mercedes 
beter dan onze ervaren specialisten in de Mercedes-Benz 
werkplaatsen. Dankzij ons omvangrijk dienstverlenings-
aanbod en onze hoge kwaliteitsvereisten verkeert uw 
voertuig steeds in optimale staat. We maken dan ook gebruik 
van goedgekeurde originele Mercedes-Benz onderdelen 
en speciale werktuigen.

Het beste voor u. Vanaf de eerste kilometer zorgeloos 
onderweg. Dat bieden u onze op maat gesneden service-
programma’s, de Mercedes-Benz ServiceCare1-producten. 
Hierdoor geniet u van planningszekerheid op lange termijn, 
een duurzame beheersing van de kosten door vaste maan-
delijkse bijdragen en kostentransparantie. En u bent optimaal 
verzekerd tegen bijkomende werkplaatskosten. 

Het beste voor uw mobiliteit. Met de mobiliteitsoplossing 
Mercedes-Benz Mobilo2 rijdt u zorgeloos door heel Europa, 
zelfs in geval van pech, een ongeval of vandalisme. Want 
met Mobilo hebt u onder meer recht op hulp ter plaatse, 
een vervangvoertuig, het wegslepen van uw auto of een 
overnachting in een hotel. Mobilo is de eerste twee jaar 
na de eerste inschrijving inbegrepen en kan met elk onder-
houd bij een erkende servicepartner tot een periode van 
30 jaar worden verlengd. Steeds wanneer u hulp nodig 
hebt, kunt u ons in heel Europa gratis bereiken op  
00800 1 777 77773.
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Wat zou de motorsport zijn zonder Mercedes-Benz?
Het eerste voertuig dat een autorace won, werd aangedreven door een Daimler-motor. De eerste 
Mercedes was een racewagen. De legendarische “Zilverpijl” – een legende. Het sportieve engagement 
van Mercedes-Benz kent een lange traditie. Het merk, en elke wagen met de ster, wordt tot op 
 vandaag gekenmerkt door de motorsport. Ontdek de unieke geschiedenis, alsof het gisteren was: 
in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. 

m LEES ER MEER OVER 

Ontdek wat deze wereld al meer dan 130 jaar beweegt,  
en ga op reis in de tijd door de automobielgeschiedenis in 
het Mercedes-Benz Museum. Er wachten u meer dan  
1500 tentoongestelde stukken op 16.500 m2, waaronder 
unieke objecten zoals de oudste nog bewaard gebleven 
 Mercedes uit 1902 of de legendarische Flügeltürer. Welkom 
op een plaats vol innovaties:
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 LEES ER MEER OVER 

Maak op multimediale wijze kennis met de  
fascinatie Formule 1. 
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Wat zou Mercedes-Benz zijn zonder de motorsport?

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, seizoen 2016.

Op 3 In juni 1934 wordt op de Internationale Eifelrace op de Nürburgring de mythe van de Zilverpijl 
geboren. Deze is tot op vandaag nog altijd springlevend: in 2016 wint het Zilverpijl-team MERCEDES 
AMG PETRONAS voor de derde keer op rij, met een historische reeks van 19 van de 21 gewonnen 
Grand Prix, de Formule-1 voor coureurs en constructeurs. In een spectaculaire finale in de woestijn-
metropool Abu Dhabi wint Nico Rosberg zijn eerste wereldkampioenschap in zijn Mercedes-Benz 
F1 W07 Hybrid. De waarde van dit succes gaat veel verder dan het racecircuit: elke meter drijft  
de ontwikkeling van bijvoorbeeld lichte constructiematerialen en hybridetechnologie voor de serie-
productie verder aan.



28 Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens | Integraal veiligheidsconcept

De uitgebreide veiligheidsuitrusting van de Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens is voorbeeldig binnen hun segment. Ze is gericht op het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz, 
dat 4 fasen omvat: van veilig rijden over preventieve bescherming bij gevaar en bescherming op maat bij een ongeval, tot schadebeperking na een ongeval. Bijvoorbeeld het Mercedes-Benz 
noodoproepsysteem1 als onderdeel van de Mercedes me connect-basisdiensten. Overigens werd het hoge veiligheidsniveau in het interieur door TÜV Rheinland bekroond met het label 
“Bescherming van de inzittenden”2.

m WIJ ZIJN ER VOOR U

Wanneer u onderweg hulp nodig zou hebben, is de Mercedes-Benz  
Service24h gratis bereikbaar op het nummer 008001 777 7777 en  
alternatief op het nummer +49 69 95 30 72 77. De geïntegreerde tele-
maticadienst Mercedes-Benz Contact kan u, in combinatie met een 
gsm, zelfs automatisch in contact brengen met onze klantendienst en 
relevante gegevens doorgeven over het voertuig en de positie ervan.

1  Alleen verkrijgbaar voor de Marco Polo en de Marco Polo HORIZON. 2 In het door TÜV Rheinland gedefinieerde ongevalscenario werden de bescherming van de inzittenden tegen lading en de stabiliteit van de ingebouwde meubelen aangetoond. Bij deze test met een aanrijding tegen een snelheid van 
56 km/u ving de voertuigstructuur de optredende krachten zonder wezenlijke vervormingen in het interieur op. De installaties bleven onaangetast en de meubeldeuren gesloten. Meer informatie over de test vindt u via de QR-code in de online certificatenbank Certipedia van TÜV Rheinland.

VEILIG RIJDEN. 

De veiligheids- en hulpsystemen om veilig te rijden  
ondersteunen de bestuurder en helpen gevaren te voor-
komen. De verscheidenheid en kwaliteit van de systemen 
zijn voorbeeldig onder de vrijetijds- en kampeerwagens. Tot 
de standaarduitrusting behoren de zijwindassistent en  
het concentratiehulpsysteem ATTENTION ASSIST, dat de  
bestuurder kan waarschuwen wanneer het typische  
tekenen van vermoeidheid herkent. Als optie zijn nog veel 
meer systemen leverbaar, waardoor u nog veiliger en  
comfortabeler kan rijden. Bijvoorbeeld met COLLISION  
PREVENTION ASSIST, de dodehoekassistent en de  
spoorassistent, die erover waakt dat het voertuig de rij-
strook niet onopzettelijk verlaat.

BIJ GEVAAR. 

De Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens zijn verkrijg-
baar met voorbeeldige veiligheidsuitrustingen, die bij gevaar 
preventief beschermende maatregelen kunnen nemen. 
Bijvoorbeeld het als optie verkrijgbare, preventieve veilig-
heidssysteem PRE-SAFE®, dat kritieke situaties al vroeg 
detecteert en de inzittenden uit voorzorg kan beschermen. 
Tot de maatregelen behoren de reversibele gordelspan-
ners vooraan en het sluiten van eventueel geopende ruiten.

BIJ EEN ONGEVAL.

De uitgebreide uitrusting met airbags en verdere veilig-
heidssystemen in de Marco Polo vrijetijds- en kampeer-
wagens zorgt voor optimale bescherming bij een ongeval. 
Tot de standaarduitrusting behoren frontale airbags,  
windowbags en thorax-bekken-zijdelingse airbags voor 
bestuurder en passagier vooraan. ISOFIX- kinderzitver-
ankeringen zorgen ervoor dat kinderzitjes eenvoudig op 
de achterbank kunnen worden bevestigd.

NA EEN ONGEVAL. 

Bij een ongeval is het van levensbelang dat onmiddellijk 
passende maatregelen worden genomen om de inzittenden 
te redden. In de Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens 
kunnen verschillende mechanismen – die afhankelijk van 
het soort ongeval en de ernst van het ongeval worden  
geactiveerd – de gevolgen van een ongeval verminderen en 
ervoor zorgen dat de inzittenden snel hulp kan worden  
geboden. Het Mercedes-Benz noodoproepsysteem1 zorgt 
voor zo snel mogelijke hulp op de plaats van het ongeval. 
Het is een onderdeel van de Mercedes me connect-basis-
diensten. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld de active-
ring van de waarschuwingsknipperlichten, de crashactieve 
noodverlichting en de automatische uitschakeling van de 
motor en ontgrendeling van de deuren. 

Integraal veiligheidsconcept.
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De afbeelding toont – enkel ter illustratie – de verschillende geactiveerde airbags bij maximale ontvouwing.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive bundelt vernieuwende rijhulp- en veiligheidssystemen, die de  
bestuurder ontlasten en ondersteunen. Highlights zijn de opties Parkeer-pakket met 360°-camera1  
en het LED Intelligent Light System.

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Helderziende.

INTELLIGENT RIJDEN

Het Parkeer-pakket met 360°-camera1 (optioneel) vergemakkelijkt het zoeken 
naar een parkeerplaats, parkeren en manoeuvreren en maakt de directe  
omgeving van de wagen zichtbaar op het mediadisplay.

Het Parkeer-pakket (optie) ontlast de bestuurder met de actieve parkeerhulp 
en achteruitrijcamera bij het zoeken naar een parkeerplaats, bij het in- en  
uitrijden van de parkeerplaats en bij het manoeuvreren.

De achteruitrijcamera (optie) geeft een fotorealistische weergave van de  
directe omgeving achter de auto op het display weer en helpt schade tijdens 
het parkeren en manoeuvreren te voorkomen.

Het LED Intelligent Light System verbetert het zicht van de bestuurder en dus 
de rijveiligheid doordat het de verlichting van de rijbaan automatisch kan 
aanpassen aan verschillende rijsituaties.

De verkeersbordenassistent wijst op herkende snelheidsbeperkingen naast de 
weg alsook op verboden richting en inhaalverboden en ontlast de bestuurder.

m LEES ER MEER OVER

www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

1 Het Parkeer-pakket met 360°-camera is als optie verkrijgbaar voor de Marco Polo en Marco Polo HORIZON.
2  De verkeersbordenassistent is onderdeel van het optionele High-End Infotainment-systeem COMAND Online,  
dat optioneel verkrijgbaar is voor de Marco Polo en de Marco Polo HORIZON.
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Tot de rijhulpsystemen behoort de naar wens verkrijgbare afstandsassistent DISTRONIC1. Hij houdt afstand 
tot de voorliggers en ontlast u op de snelweg of bij stapvoets verkeer. Het optionele Rijassistentie-pakket 
combineert de COLLISION PREVENTION ASSIST2, dodehoek- en spoorassistenten met het PRE-SAFE®- 
systeem3. Deze hulpsystemen helpen een minimumafstand te bewaren, een noodstop uit te voeren, 
voertuigen in de dode hoek waar te nemen en de rijstrook niet per ongeluk te verlaten. In onoverzichtelijke 
situaties kunnen deze systemen helpen ongevallen te voorkomen of de ernst ervan te verminderen.

Hulpsystemen. Behulpzaam.

INTELLIGENT RIJDEN

Het Spoor-pakket (optie) helpt de bestuurder samen met de spoor- en  
dodehoekassistent binnen de rijstrook te blijven, en helpt hem ook bij het 
wisselen van rijstrook op wegen met meerdere rijstroken.

De afstandsassistent DISTRONIC1 (optioneel) houdt zelfstandig de  
minimumafstand tot de voorliggers aan.

De COLLISION PREVENTION ASSIST2 (standaard) combineert een afstands- 
en aanrijdingswaarschuwing met het remhulpsysteem BAS PRO.

De zijwindassistent (standaard) voorkomt dat de wagen bij sterke zijwindstoten 
van zijn rijstrook afwijkt.

De ATTENTION ASSIST (standaard) kan met behulp van talrijke parameters 
typische tekenen van vermoeidheid herkennen en de bestuurder waarschuwen.

Het PRE-SAFE®-systeem3 (optie) kan kritieke rijsituaties reeds vroegtijdig  
herkennen en uit voorzorg beschermingsmaatregelen in gang zetten.

1  De afstandsassistent DISTRONIC is alleen verkrijgbaar voor de Marco Polo en de Marco Polo HORIZON.
2  De COLLISION PREVENTION ASSIST is in België standaard verkrijgbaar.
3 Voor de Marco Polo ACTIVITY behoort de rijlichtassistent in plaats van het PRE-SAFE®-systeem tot de standaarduitrusting van de Rijassistentie-pakket.
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In de Marco Polo HORIZON worden avonturiers ook op het gebied van infotainment en communicatie optimaal verwend – 
zowel onderweg als na aankomst op hun bestemming. Het optionele High-End Infotainment-System COMAND Online 
met internetbrowser en Mercedes-Benz apps, alsook hoogwaardige 3D-kaartweergave navigeert – indien mogelijk – filevrij 
en doelgericht naar droombestemmingen met behulp van de verkeersinformatie in real time1. Tijdbesparend en innovatief  
is ook de bediening via het ergonomische touchpad met controller of dankzij de LINGUATRONIC ook met de stem.

Infotainment. Optimaal verbonden.
COMMUNICATIETALENTEN 

Audio 20 CD (standaard) biedt innovatieve mogelijkheden met betrekking  
tot informatie, entertainment en communicatie in het voertuig, zoals  
Bluetooth®-handenvrije installatie en usb-aansluiting.

Audio 20 CD met touchpad (optie) verhoogt het bedieningscomfort met  
innovatief touchpad en beschikt over een cd-speler.

De Garmin® MAP PILOT (optie) maakt van de Audio 20 CD met touchpad  
een volwaardig navigatiesysteem met realtime Live Traffic Information1  
verkeersberichten en 3D-kaartweergave.

1 Alleen in bepaalde markten beschikbaar.

Marco Polo en Marco Polo HORIZON | Infotainment
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De moderne audiosystemen zorgen voor de beste connecties in de Marco Polo ACTIVITY. Dankzij de Bluetooth®-interface 
kunt u in de wagen handenvrij bellen, sms’jes weergeven of muziek beluisteren. De compacte navigatiemodule Becker® 
MAP PILOT breidt Audio 15 indien gewenst nog uit tot een hoogwaardig, intuïtief navigatiesysteem met 2D- en 3D-kaart-
weergave. Ook mobiele eindapparatuur als een mp3-speler of iPod® kan met behulp van de usb- of Aux-In aansluiting 
met dit audiosysteem worden verbonden.

Multimedia. Directe verbinding.
COMMUNICATIEHULP 

Audio 10 (optie) biedt veel waardevolle informatie- en communicatiefuncties: 
handenvrij bellen en audiostreaming via Bluetooth®, usb- en Aux-In aansluiting 
en sleuf voor sd-kaart.

Audio 15 (optie) biedt t.o.v. Audio 10 als extra een display met tft-technologie 
en hoge resolutie en een beeldschermdiagonaal van 14,7 cm (5,8"), en een 
iPod®-interface.

Met Becker® MAP PILOT (optie) wordt Audio 15 tot een hoogwaardig, intuïtief 
navigatiesysteem uitgebreid.

Marco Polo ACTIVITY | Multimedia
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Marco Polo 250 d
Marco Polo HORIZON 250 d
Marco Polo ACTIVITY 200 d

Deze motorversie stelt een maximumkoppel 
van 440 Nm in het bereik tussen 1400 en 
2400/min. ter beschikking. 

Toerental t/min

Koppel in Nm

Vermogen in kW

1500t/min 3000 4500

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm

440 Nm

140 kW
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Motoren. Rijpleziermaker.
De 5 krachtige 4-cilinder-dieselmotoren zorgen voor veel rijplezier met de soepele rijvermogens en een zuinig  
brandstofverbruik. Nog spaarzamer en emissie-armer bent u onderweg met het BlueEFFICIENCY-pakket1. Vooral  
de topmotor met een vermogen van 140 kW (190 pk) en een maximumkoppel van 440 Nm biedt veel rijplezier bij een  
laag verbruik.

DE MOTORVERSIES VOOR DE MARCO POLO EN DE MARCO POLO HORIZON 

100 kW2 (136 pk), 330 Nm, 2143 cm3, handgeschakelde 6-versnellingsbak, 
optioneel 7G-TRONIC PLUS

120 kW3 (163 pk), 380 Nm, 2143 cm3, handgeschakelde 6-versnellingsbak, 
optioneel 7G-TRONIC PLUS

140 kW4 (190 pk), 440 Nm, kortstondig dankzij Overtorque-technologie  
+10 kW (14 pk) en +40 Nm, 2143 cm3, 7G-TRONIC PLUS

DE MOTORVERSIES VOOR DE MARCO POLO ACTIVITY

65 kW5 (88 pk), 230 Nm, 1598 cm3, handgeschakelde 6-versnellingsbak

84 kW6 (114 pk), 270 Nm, 1598 cm3, handgeschakelde 6-versnellingsbak

100 kW7 (136 pk), 330 Nm, 2143 cm3, handgeschakelde 6-versnellingsbak, 
optioneel 7G-TRONIC PLUS

120 kW8 (163 pk), 380 Nm, 2143 cm3, handgeschakelde 6-versnellingsbak, 
optioneel 7G-TRONIC PLUS

140 kW9 (190 pk), 440 Nm, 2143 cm3, 7G-TRONIC PLUS

m LEES ER MEER OVER

Alle technische gegevens voor de Marco Polo vrijetijds- en 
kampeerwagens vindt u vanaf pagina 66.

1  Het BlueEFFICIENCY-pakket is optioneel verkrijgbaar voor de 100- en 120-kW-motorversies met handgeschakelde 6-versnellingsbak en standaard voor de motorversies met 7G-TRONIC PLUS. 2 Bij de Marco Polo 200 d, de Marco Polo HORIZON 200 d en bij de Marco Polo 200 d 4MATIC en Marco Polo 
HORIZON 200 d 4MATIC. 3 Bij de Marco Polo 220 d, de Marco Polo HORIZON 220 d en bij de Marco Polo 220 d 4MATIC en Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC. 4 Bij de Marco Polo 250 d en Marco Polo HORIZON 250 d en bij de Marco Polo 250 d 4MATIC en Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC.

5  Bij de Marco Polo ACTIVITY 160 d. 6 Bij de Marco Polo ACTIVITY 180 d. 7 Bij de Marco Polo ACTIVITY 200 d en Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC. 8 Bij de Marco Polo ACTIVITY 220 d en Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 9 Bij de Marco Polo ACTIVITY 250 d en Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC.

Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u onder “Technische gegevens”. 
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Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens | Aandrijving, versnellingsbak en onderstel
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De aandrijflijn van de Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens kan perfect aan individuele eisen worden 
aangepast. In het aanbod zitten voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving, 2 transmissies en 4 onder-
stelvarianten. Indien u op zoek bent naar rijcomfort zoals dat van een berline, dan zijn het zeer evenwichtige 
comfortonderstel, de achterwielaandrijving en de zacht schakelende automatische versnellingsbak 
7G-TRONIC PLUS1 de juiste keuze. De motoren van 652 en 84 kW3 met handgeschakelde 6-versnellingsbak, 
voorwielaandrijving en basisonderstel Plus zijn een bijzonder zuinig alternatief. En als u vaak op slechte 
wegen rijdt, bevelen we de permanente vierwielaandrijving 4MATIC aan voor meer tractie en rijstabiliteit.

De Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens verhogen het reisplezier. De ophangingen met sportieve  
of comfortabele afstelling en het AGILITY CONTROL-onderstel vormen de basis voor het soepele en  
comfortabele rijgedrag. De Marco Polo is standaard uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak. 
Als optie schakelt de automatische versnellingsbak 7G-TRONIC PLUS1 met een bijzonder hoog schakel-
comfort. Ook kan de aandrijflijn met de DYNAMIC SELECT-schakelaar4 sportief, comfortabel of bijzonder 
efficiënt worden afgesteld. En als prachtige plekjes enkel langs moeilijke wegen te bereiken zijn, is de  
als optie verkrijgbare permanente vierwielaandrijving 4MATIC een uitstekende keuze.

Aandrijving. Professionele kracht.

Versnellingsbak en onderstel. Sportprogramma.

Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens | Aandrijving, versnellingsbak en onderstel

DE ONDERSTELVARIANTEN

Het basisonderstel Plus overtuigt met een goed rijgedrag, een hoog geluids-
comfort en een autonome rijdynamiek (standaard voor de Marco Polo ACTIVITY).

Het comfortonderstel zorgt voor een aangenaam rijgedrag met een laag  
geluidscomfort en een goede rijdynamiek (standaard voor de Marco Polo en 
de Marco Polo HORIZON, optioneel voor de Marco Polo ACTIVITY).

Het sportonderstel inspireert met een uitstekende rijdynamiek en wendbaarheid 
(optioneel voor de Marco Polo en de Marco Polo HORIZON).

Het AGILITY CONTROL onderstel met selectief dempingssysteem combineert 
wendbaarheid met een uitstekend rijcomfort (optioneel voor de Marco Polo 
en de Marco Polo HORIZON).

DE AANDRIJFVARIANTEN

1  Voorwielaandrijving en handgeschakelde 6-versnellingsbak voor de  
motorversies van 65 kW2 (88 pk) en 84 kW3 (114 pk)

2  Achterwielaandrijving en handgeschakelde 6-versnellingsbak,  
optioneel 7G-TRONIC PLUS, voor de motorversies van 100 kW5 (136 pk) 
en 120 kW6 (163 pk), voor de motorversie van 140 kW7 (190 pk) is de 
7G-TRONIC PLUS standaard

3 Vierwielaandrijving 4MATIC en 7G-TRONIC PLUS, optioneel voor de  
motorversies van 100 kW8 (136 pk), 120 kW9 (163 pk) en 140 kW10 (190 pk)

De afbeeldingen 1 tot 3 tonen de verschillende aandrijfvarianten schematisch.

1  Maakt deel uit van de leveringsomvang van de 140-kW-motorversie. 2 Bij de Marco Polo ACTIVITY 160 d. 3 Bij de Marco Polo ACTIVITY 180 d. 4 Alleen voor Marco Polo en Marco Polo HORIZON i.c.m. 7G-TRONIC PLUS verkrijgbaar. 5 Bij de Marco Polo 200 d, Marco Polo HORIZON 200 d  
en Marco Polo ACTIVITY 200 d. 6 Bij de Marco Polo 220 d, Marco Polo HORIZON 220 d en Marco Polo ACTIVITY 220 d. 7 Bij de Marco Polo 250 d, Marco Polo HORIZON 250 d en Marco Polo ACTIVITY 250 d. 8 Bij de Marco Polo 200 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC  
en Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC. 9 Bij de Marco Polo 220 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC en Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 10 Bij de Marco Polo 250 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC en Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC.

Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u onder “Technische gegevens”. 

m LEES ER MEER OVER

Alle technische gegevens voor de Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens 
vindt u vanaf pagina 66.
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De Marco Polo is standaard reeds een luxueuze kampeer-
wagen met een eersteklas uitrusting. Daarvoor zorgen de 
uitgekiende, uitgebreide kampeeruitrusting, een modern, 
aantrekkelijk design en een hoogwaardig, ergonomisch vorm-
gegeven interieur. En natuurlijk de voorbeeldige veiligheids-
uitrusting die typisch is voor Mercedes-Benz. Zijn compacte 
afmetingen en het praktische uitzetdak maken hem  
ook in het dagelijkse leven tot een waardevolle begeleider.

DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET RIJCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

3-spaaks multifunctioneel stuurwiel met reiscomputer voelt aangenaam aan 
en is bijzonder ergonomisch.

40,6 cm (16") stalen velgen met volle sierdoppen, met banden 205/65 R16 

Airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en windowbags voor bestuurder 
en passagier vooraan

Audio 20 USB

ATTENTION ASSIST 

Cockpit en bekleding met sierelement pianolaklook, zwart glanzend

ECO start/stop-functie

Halogeen-koplampen in reflectietechniek

Rijlichtassistent, schakelt het rijlicht, naargelang van de lichtomstandigheden, 
automatisch aan of uit

Halfautomatisch geregelde airconditioning TEMPMATIC regelt automatisch 
die gewenste temperatuur voor bestuurder en passagier vooraan

Comfortonderstel

Mercedes me connect-basisdiensten, bv. Mercedes-Benz noodoproepsysteem

Bumpers en aanbouwcomponenten in koetswerkkleur

Stijl. Vol. Waardig. 
De standaarduitrusting  
van de Marco Polo.
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De op de foto’s getoonde uitrustingen kunnen in sommige landen opties zijn.

DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET WOONCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

Kastmodule met keukengedeelte en sierelement in pianolaklook, zwart  
glanzend: 2 zelf inschuivende laden bovenaan, een grote zelf inschuivende 
lade rechts onderaan, onderkast links met tussenbodem en schuifdeur,  
tafel in kast geïntegreerd

38-l-verswatertank, 40-l-afvalwatertank

Compressorkoelbox 40 l, classificatie*** (tot –16°C).

Klapvenster elektrisch achteraan rechts

Buitenaansluiting voor 230-V-stopcontact en afsluitbare vulopening voor  
vers water

Vloer in jachtlook, zorgt voor een hoogwaardige, aangename sfeer

Gekleurd glas met zwartgetint glas achterin beschermt het interieur tegen 
nieuwsgierige blikken en tegen de opwarming door de zon

De comfortzetels voor bestuurder en passagier vooraan overtuigen, naast  
de grote ergonomie, doordat ze flexibel en praktisch draaibaar zijn

Geleiderailsysteem met snelvergrendeling

Schuifruit linksvoor

Stof Santiago zwart Marco Polo resp. stof Santiago zijdebeige Marco Polo 
(optioneel zonder meerprijs)

DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET SLAAPCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

2-persoons zitbank als ligbank met bedverlenging (ligvlak ca. 2,03 x 1,13 m), 
pneumatische zitkussens en een schuiflade

Mechanisch uitzetdak met dakbed voor 2 personen

Gordijnen achter en een gordijn voor de voorruit om het interieur te verdonkeren 
en niet verblind te worden

m LEES ER MEER OVER

Hoe mooi hij ook is, het is maar een eerste indruk.  
De volledige standaarduitrusting vindt u in de prijslijst, 
die u ook online kunt bekijken.
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Als luxueuze vrijetijdswagen heeft de Marco Polo HORIZON 
ook in de standaarduitrusting al heel wat aan boord, dat 
reizen comfortabel en de vele dagelijkse ritten aangenaam 
maakt. Tot de blikvangers behoren zijn voorbeeldige veilig-
heidsuitrusting, typisch voor Mercedes-Benz, en de moderne 
en hoogwaardige vormgeving van exterieur en interieur.

DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET RIJCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

3-spaaks multifunctioneel stuurwiel met reiscomputer voelt aangenaam aan 
en is bijzonder ergonomisch.

40,6 cm (16") stalen velgen met volle sierdoppen, met banden 205/65 R16 

Airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en windowbags voor bestuurder 
en passagier vooraan

Audio 20 USB

ATTENTION ASSIST

Cockpit en bekleding met sierelement pianolaklook, zwart glanzend

ECO start/stop-functie

Rijlichtassistent, schakelt het rijlicht, naargelang van de lichtomstandigheden, 
automatisch aan of uit

Halfautomatisch geregelde airconditioning TEMPMATIC regelt automatisch 
die gewenste temperatuur voor bestuurder en passagier vooraan

Comfortonderstel

Mercedes me connect-basisdiensten, bv. Mercedes-Benz noodoproepsysteem

Opbergnetten aan rugleuningen van bestuurders- en passagierszetel vooraan

Bumpers en aanbouwcomponenten in koetswerkkleur

Wensen. Eropuit. Rijden. 
Standaarduitrusting  
Marco Polo HORIZON.
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De op de foto’s getoonde uitrustingen kunnen in sommige landen opties zijn.

DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET WOONCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

Elektrisch bediende uitzetruit links- en rechtsachter in de passagiersruimte

Draaibare comfortzetel voor bestuurder en passagier vooraan

Geleiderailsysteem met snelvergrendeling

Stof Santiago zwart resp. stof Santiago kristalgrijs (optioneel zonder meerprijs)

DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET SLAAPCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

Driepersoonsbank voor maximaal drie personen, met bedverlenging  
en een ligvlak van circa 1,93 m x 1,35 m

Mechanisch uitzetdak met dakbed voor 2 personen

Verduisteringsgordijnen achter en in cockpit

m LEES ER MEER OVER

Hoe mooi hij ook is, het is maar een eerste indruk.  
De volledige standaarduitrusting vindt u in de prijslijst, 
die u ook online kunt bekijken.
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Hoge meerwaarde.
Selectie opties Marco Polo.
Desgewenst verlenen talrijke opties de Marco Polo nog 
meer individueel rij-, woon- en slaapcomfort en een nog 
aparter design. De Marco Polo is de enige compacte 
kampeerwagen die kan uitpakken met een apart openende 
achterruit, sfeerverlichting en het LED Intelligent  
Light System.

DE OPTIES VOOR COMFORTABEL RIJDEN EN MOOI WONEN OMVATTEN 
ONDER ANDERE:

1  Elektrisch bediend schuifdak voor extra verluchting en meer licht  
in het interieur.

2  De uitklapbare luifel1 boven de schuifdeur zorgt voor meer woonruimte  
en schaduw.

3  De EASY-PACK-achterklep opent en sluit comfortabel met een druk  
op de knop.

4  Het EASY UP uitzetdak kan elektrisch worden geopend en gesloten.

5  Met de afzonderlijke zetel rechts op de zitbank achteraan rechts kan  
een 5e persoon in de Marco Polo meerijden, met de 2-persoons zitbank  
kunnen zelfs tot 6 personen worden vervoerd.

6  De DYNAMIC SELECT-schakelaar maakt naar keuze een comfortabele, 
sportieve of zuinige instelling van de aandrijflijn mogelijk. Standaard i.c.m. 
[7G-TRONIC PLUS]

7  De sfeerverlichting in de kastmodule zorgt voor een aangename  
lichtverhouding achteraan en een luxueuze uitstraling.

8  Extra sfeerverlichting in de cockpit zorgt met indirect licht voor een  
aangename sfeer voor bestuurder en passagier vooraan. 

1  De behuizing van de zonneluifel is naar keuze zilver- of antracietkleurig.



5

9 10

6

87

43Marco Polo | Opties

9  Campingtafel en -stoelen voor buiten, die tijdens het rijden ruimtebesparend 
onder de bedverlenging kunnen worden opgeborgen.

10  Het Parkeer-pakket met actieve parkeerhulp vergemakkelijkt zowel het 
vinden van een parkeerplaats als het in- en uitparkeren in plaatsen parallel 
met of dwars op de rijrichting. Met de achteruitrijcamera wordt de directe 
omgeving achter het voertuig zichtbaar wanneer de achteruitversnelling 
is ingeschakeld.

  De AMG Line zorgt met AMG-karakteristieke elementen en  
hoogwaardige details in het exterieur en interieur voor meer sportiviteit  
en individualiteit | zonder afb. 

  Het Night-pakket maakt het exterieur met zwarte designaccenten  
nog aantrekkelijker en geeft het voertuig een bijzonder expressief karakter  
| zonder afb. 

  Het Design-pakket interieur geeft het interieur onder andere met een 
mooie lederen uitrusting en aantrekkelijke sierelementen een meerwaarde 
en zorgt voor een individueel, sportief karakter | zonder afb. 

  Het LED Intelligent Light System past de verlichting variabel aan de licht-, 
weg- en weersomstandigheden aan | zonder afb. 
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Marco Polo HORIZON | Opties

OPTIES (SELECTIE):

1  Het Design-pakket interieur geeft het interieur onder andere met een mooie 
lederen uitrusting en aantrekkelijke sierelementen een meerwaarde en 
zorgt voor een individueel, sportief karakter.

2  Het High-End Infotainment-System COMAND Online inclusief Live Traffic 
Information, Mercedes me connect basis- en Remote Online-diensten, 
alsook verkeersbordenassistent helpt, navigeert en ondersteunt bij de 
communicatie.

3  Het Premium-pakket interieur geeft het interieur onder andere met een 
exclusieve uitrusting in nappaleder en aantrekkelijke sierelementen  
een meerwaarde en maakt het nog eleganter.

4  Het LED Intelligent Light System past de verlichting variabel aan de licht-, 
weg- en weersomstandigheden aan.

  Het Night-pakket geeft het exterieur met zwarte designaccenten  
een meerwaarde en verleent het voertuig een bijzonder expressief  
karakter | zonder afb.

  De AMG Line verhoogt met specifieke AMG-elementen en  
hoogwaardige details in het exterieur en interieur de sportiviteit  
en individualiteit | zonder afb.

  Het elektrische bediende glazen schuifdak zorgt voor extra verluchting  
en laat meer licht binnen in het interieur | zonder afb.

Slimme begeleider voor  
onderweg. Selectie opties 
Marco Polo HORIZON.
Dankzij een veelheid van individualiseringsmogelijkheden 
biedt de Marco Polo HORIZON nog meer rij- en woon-
comfort en wordt zijn design nog bijzonderder. Uniek in 
het segment van de compacte vrijetijdsvoertuigen zijn  
de afzonderlijk te openen achterruit, het Parkeer-pakket 
met 360°-camera en het LED Intelligent Light System.
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Afzonderlijke zetel 1e zetelrij 
achteraan links, 
Afzonderlijke zetel 1e zetelrij 
achteraan rechts, 
Afzonderlijke zetel 2e zetelrij 
achteraan links, 
Afzonderlijke zetel 2e zetelrij 
achteraan rechts

3-persoons zitbank  
als comfortbed,  
2de zetelrij achteraan

Tafel inklapbaar, 
Afzonderlijke zetel 1e zetelrij 
achteraan links, 
Afzonderlijke zetel 1e zetelrij 
achteraan rechts, 
Afzonderlijke zetel 2e zetelrij 
achteraan links, 
Afzonderlijke zetel 2e zetelrij 
achteraan rechts

3-persoons zitbank  
als comfortbed,  
2de Rij achteraan  
Afzonderlijke zetel  
1e zetelrij achteraan  
links of rechts

Op de standaard 3-persoons zitbank als comfortbed op de 2de zetelrij achteraan van  
de Marco Polo HORIZON reizen de passagiers comfortabel naar hun vakantie- of vrijetijds-
bestemming. In een handomdraai kan de zitbank tot een comfortbed voor maximaal  
3 personen worden omgevormd.

Een extra zetelcombinatie bieden bijvoorbeeld de aantrekkelijke comfortzetels achteraan 
met 4 individuele plaatsen1. Omdat de zitbank in de lengte over een railsysteem kan worden 
verschoven of gedemonteerd, kan de ruimte achterin nog flexibeler worden benut.

3-persoons zitbank als  
comfortbed,  
2de zetelrij achteraan
Afzonderlijke zetel  
1e zetelrij achteraan links, 
Afzonderlijke zetel  
1e zetelrij achteraan rechts

Vlot reizen – 
naar alle bestemmingen.

1 Bij deze zetelvarianten valt de 3-persoons zitbank als ligbank weg.

Marco Polo HORIZON | Passagiersruimte
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De combinatie van AMG onderdelen en hoogwaardige  
details zorgt voor meer sportiviteit en individualiteit. AMG 
lichtmetalen velgen, AMG spoilerrand en sportief vorm-
gegeven voor- en achterschorten verfraaien het exterieur. 
Het sportonderstel en het krachtige remsysteem met  
remschijven met het opschrift “Mercedes-Benz” zorgen voor 
een wendbaarder rijgedrag en geven het voertuig een  
dynamisch uiterlijk. De sportpedalen en AMG sierelementen 
in carbonuitvoering geven het interieur extra meerwaarde.

AMG Line.
DE ONDERDELEN VAN DE AMG LINE VOOR HET EXTERIEUR:

Sportief vormgegeven voor- en achterschort 

AMG spoilerrand verbetert de aerodynamica 

48,3 cm (19") lichtmetalen AMG velgen in 7-dubbelspakendesign,  
zwart gelakt en glansgedraaid, met banden 245/45 R19 

Sportchassis, alternatief AGILITY CONTROL-chassis 

43,2 cm (17") reminrichting, remzadels vooraan met opschrift  
“Mercedes-Benz” 

DE ONDERDELEN VAN DE AMG LINE VOOR HET INTERIEUR:

AMG sierelementen in carbonlook 

Verluchtingsopeningen met verchroomde dwarsbalkjes en ringen 

Dakhemelbekleding zijdebeige 

Sportpedalen van geborsteld roestvrij staal met zwarte rubbernoppen 
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Het Night-pakket geeft het exterieur met zwarte design-
accenten een meerwaarde en verleent het voertuig een  
bijzonder expressief karakter. Naast zwart gelakte en 
glansgedraaide lichtmetalen velgen van 45,7 cm (18")  
in 10-dubbelspakendesign zijn ook de lamellen van het  
radiatorrooster en de buitenspiegelkappen zwart hoog-
glanzend. Nog een uitrustingskenmerk is het zwart gelakte 
uitzetdak. In combinatie met de AMG Line worden de  
sierelementen van de voorbumper ook in zwart uitgevoerd 
en ze geven de sportieve look nog meer expressiviteit.

Night-pakket.

Marco Polo en Marco Polo HORIZON | Night-pakket

DE ONDERDELEN VAN HET NIGHT-PAKKET:

45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 10-dubbelspakendesign

Buitenspiegels zwart hoogglanzend gelakt, i.c.m. obsidiaanzwart metallic  
in koetswerkkleur gelakt

In het radiatorrooster geïntegreerde Mercedes-ster en twee lamellen in  
zwart hoogglanzend met chroominleg

Uitzetdak zwart gelakt

AMG voorbumper met sierelementen in zwart, alleen in combinatie met 
AMG Line

ALS OPTIE LEVERBAAR:

Uitzetdak in koetswerkkleur gelakt

45,7 cm (18") lichtmetalen velgen, tremolietgrijs gelakt en glansgedraaid

48,3 cm (19") lichtmetalen velgen, zwart gelakt en glansgedraaid
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Het Design-pakket interieur geeft het interieur onder andere 
met een mooie lederen uitrusting en aantrekkelijke sier-
elementen een meerwaarde en zorgt voor een individueel, 
sportief karakter. Tot het pakket behoren comfortzetels  
in leder Lugano, alsook een stuurwiel en schakelhendel in 
nappaleder. Bij de sierelementen kan uit twee varianten 
met een aantrekkelijk design worden gekozen. De sport-
pedalen in geborsteld aluminium versterken het sportieve 
karakter van het Design-pakket Interieur.

Individueel en hoogwaardig.
TOT HET DESIGN-PAKKET INTERIEUR MARCO POLO BEHOREN:

Leder Lugano zwart of zijdebeige

Lederen stuurwiel en lederen versnellingshendel resp. lederen stuurwiel 
i.c.m. 7G-TRONIC PLUS

Sportpedalen van geborsteld aluminium 

Sierelementen pianolaklook, zwart glanzend of sierelementen houtlook  
ebbenhout donker antraciet glanzend 

TOT HET DESIGN-PAKKET INTERIEUR MARCO POLO HORIZON BEHOREN:

Leder Lugano zwart

Lederen stuurwiel en lederen versnellingshendel resp. lederen stuurwiel 
i.c.m. 7G-TRONIC PLUS

Sportpedalen van geborsteld aluminium

Sierelementen golflook antraciet mat, alternatief sierelementen pianolaklook, 
zwart glanzend, sierelementen houtlook essenhout donkerbruin glanzend  
of sierelementen houtlook ebbenhout donker antraciet glanzend

Sierelementen in carbonlook i.c.m. de als optie verkrijgbare AMG Line
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Het Premium-pakket interieur geeft het interieur onder andere met een exclusieve lederen uitrusting en aantrekkelijke 
sierelementen een meerwaarde en maakt het nog eleganter. Tot het pakket behoren comfortzetels in exclusief nappaleder, 
keuze uit de kleuren zwart, kastanje of zijdebeige. Bij de sierelementen kan uit twee varianten met een aantrekkelijk  
design worden gekozen. Het dashboard in lederlook met siernaad, alsook het stuurwiel en de schakelhendel in nappaleder en 
de sportpedalen in geborsteld aluminium benadrukken het hoogwaardige karakter.

Marco Polo HORIZON | Premium-pakket interieur

TOT HET PREMIUM-PAKKET INTERIEUR MARCO POLO HORIZON BEHOREN:

Sfeerverlichting voor en achter

Verlichte instaplijst

Instrumentenbord in lederlook met siernaad

Nappaleder zwart, kastanje of zijdebeige

Lederen stuurwiel en lederen versnellingshendel resp. lederen stuurwiel 
i.c.m. 7G-TRONIC PLUS

Sportpedalen van geborsteld aluminium

Sierelementen houtlook essenhout donkerbruin glanzend of sierelementen 
houtlook ebbenhout donker antraciet glanzend

Sierelementen in carbonlook i.c.m. de als optie verkrijgbare AMG Line
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De Marco Polo ACTIVITY is standaard uitgerust met  
alles wat u nodig hebt om ontspannen te rijden, spontaan 
te overnachten en voor een aangenaam verblijf.

Vrije. Tijd. Eropuit. 
De standaarduitrusting van  
de Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Standaarduitrusting

DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET RIJCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

40,6 cm (16") stalen velgen met wielnaafkappen, met bandenmaat 195/65 R16

Airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en windowbags voor bestuurder 
en passagier vooraan

Halogeen-koplampen in reflectietechniek

Radiovooruitrusting met 2-wegsluidsprekers vooraan

Stof Santiago zwart of kristalgrijs (optioneel zonder meerprijs)

Warmtewerend glas rondom beperkt opwarming van het interieur  
door de zonnestraling.

DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET WOONCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

Draaibare comfortzetel voor bestuurder en passagier vooraan

Functionele en robuuste TPO-kunststof vloer, tapijt, optioneel

Tafel-pakket met opklapbare tafel, 12 V-stekkerdoos en bekerhouder

Variabel geleiderailsysteem voor een maximale flexibiliteit en plaatsbesparing

Veel opbergmogelijkheden en kasten, bv. in het opbergvak onder de zitbank
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DE STANDAARDUITRUSTING VOOR HET SLAAPCOMFORT OMVAT  
ONDER ANDERE:

Driepersoonsbank voor maximaal drie personen, met bedverlenging  
en een ligvlak van circa 1,93 m x 1,35 m

Mechanisch uitzetdak met dakbed voor 2 personen

Verduisteringsgordijnen achter en in cockpit

De op de foto’s getoonde uitrustingen kunnen in sommige landen opties zijn.

m LEES ER MEER OVER

Hoe mooi hij ook is, het is maar een eerste indruk.  
De volledige standaarduitrusting vindt u in de prijslijst,  
die u ook online kunt bekijken.
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Marco Polo ACTIVITY | Opties

Toonaangevende extra’s. 
Selectie opties  
Marco Polo ACTIVITY.
Met talrijke opties zoals de uittrekbare zonneluifel, die  
in een zilver- of antracietkleurige behuizing verkrijgbaar  
is, of de hulpverwarming met warme lucht en draadloze  
afstandsbediening worden ook persoonlijke vakantie- en 
vrijetijdsplannen in de Marco Polo ACTIVITY spelenderwijs 
werkelijkheid.

OPTIES (SELECTIE):

1  De uitklapbare luifel1 boven de schuifdeur zorgt voor meer woonruimte  
en schaduw.

2  Het LED Intelligent Light System past de verlichting variabel aan de licht-, 
weg- en weersomstandigheden aan.

3  Het Parkeer-pakket met actieve parkeerhulp en achteruitrijcamera  
vergemakkelijkt zowel het vinden van een parkeerplaats als het in- en  
uitparkeren in plaatsen parallel met of dwars op de rijrichting. Met de 
achteruitrijcamera wordt de directe omgeving achter het voertuig zichtbaar 
wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld.

4  Het Spiegel-pakket omvat automatisch verduisterende spiegels en elektrisch 
inklapbare buitenspiegels.

5  Het radiatorrooster met extra chroomaccenten verleent het voertuig een 
karakteristieke, nóg hoogwaardigere look.

6  Met de extra warmeluchtverwarming met tijdschakelaar en temperatuur-
regeling kan het interieur worden verwarmd, ongeacht of de motor draait.

7  Het met leder beklede stuurwiel en de met leder beklede versnellingshendel 
zorgen voor exclusiviteit in het interieur en verfraaien de cockpit.

1 De behuizing van de zonneluifel is naar keuze zilver- of antracietkleurig.
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Marco Polo ACTIVITY | Opties

  Het inbraak-diefstalalarmsysteem activeert een zicht- en hoorbaar alarm 
wanneer het voertuig onbevoegd wordt geopend of binnengedrongen  
| zonder afb.

  Met de Becker® MAP PILOT wordt het audiosysteem Audio 15 uitgebreid 
tot een hoogwaardig, intuïtief bedienbaar navigatiesysteem | zonder afb.

  Het 12 V-stopcontact in de laadruimte kan worden gebruikt om elektrische 
accessoires als een  koelbox of een stofzuiger aan te sluiten | zonder afb.

  Met dubbele bekerhouder kunnen de bestuurder en passagier vooraan 
binnen handbereik een beker of blikje kwijt | zonder afb.

  Het elektrische bediende glazen schuifdak zorgt voor extra verluchting  
en laat meer licht binnen in het interieur | zonder afb.
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Vakantie. Reis. Plezier. Nog meer standaarduitrusting en opties.

Afsluitbaar handschoenkastje ● ● ●

AMG Line ○ ○ –

Uitstaplichten ● ● ●

Buitenspiegels, verwarmbaar en  
elektrisch verstelbaar

● ● ●

Remklauwen met opschrift  
“Mercedes-Benz”1

○ ○ –

Donkere ruiten achteraan, zwart glas ● ○ ○

Design-pakket Interieur ○ ○ –

DYNAMIC SELECT-schakelaar2 ○ ○ –

EASY-PACK achterklep, elektrisch ○ ○ –

Elektrische bediening schuifdeur rechts ○ ○ ○

Rijlichtassistent ● ● ○

Halfautomatisch geregelde airconditioning 
TEMPMATIC

● ● ○

Automatische airconditioning  
THERMOTRONIC

○ ○ ○

Combi-instrument met kleurenscherm ● ● –

Comfort-dakbedieningseenheid ● ● ●

Lederen stuurwiel en lederen  
versnellingspook

○ ○ ○

Stuurwiel verstelbaar in hoek en hoogte ● ● ●

Multifunctioneel stuurwiel  
met reiscomputer

● ● ○

Premium-pakket interieur – ○ –

Schuifdeur links – ○ ○

Afzonderlijk te openen achterruit ○ ○ –

Zetelverwarming voor bestuurder en  
passagier vooraan

○ ○ ○

Sport-pakket exterieur ○ ○ –

Bumpers en aanbouwcomponenten  
in koetswerkkleur

● ● ○

TEMPOMAT ○ ○ ●

Vloerbedekking in interieur voor ● ● ○

Extra warmtewisselaar achter ○ ○ ○

RIJDEN – VEILIGHEID EN HULPSYSTEMEN

Afstandsassistent DISTRONIC PLUS ○ ○ –

Airbags, thorax-bekken-zijdelingse  
airbags en windowbags voor bestuurder 
en passagier vooraan

● ● ●

Actieve schuifdeurvergrendeling ● ● ●

Concentratiehulpsysteem  
ATTENTION ASSIST

● ● ●

COLLISION PREVENTION ASSIST ● ● ●

RIJDEN – COMFORT Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY
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LED Intelligent Light System ○ ○ ○

Parkeer-pakket met 360°-camera ○ ○ –

Parkeer-pakket met achteruitrijcamera ○ ○ ○

PRE-SAFE®-systeem ○ ○ ○

Regensensor ● ● ○

Spoorassistent ○ ○ ○

Dodehoekassistent ○ ○ ○

RIJDEN – MULTIMEDIA

Tweewegluidsprekers voor en achter ● ● ○

Audio 10 – – ○

Audio 15 – – ○

Audio 20 CD ● ● ●

Becker® MAP PILOT – – ○

COMAND Online ○ ○ –

Garmin® MAP PILOT ○ ○ –

Mercedes me connect-basisdiensten 
met Mercedes-Benz noodoproepsysteem

● ● –

Remote Online-diensten ○ ○ –

WONEN/SLAPEN

Uitzetdak EASY UP, elektrisch ○ – –

Elektrisch bediende uitzetruiten achter3 ● ● ●

Kampeertafel en 2 stoelen ○ – –

Draaibare comfortzetel voor bestuurder 
en passagier vooraan

● ● ●

Geleiderailsysteem met snelvergrendeling ● ● ●

Isotherm-matten ○ ○ ○

Muggengaas ○ ○ ○

Schuifvenster vooraan links in zijwand ● – –

Slaapmat ○ ○ ○

Opschrift instap “Mercedes-Benz”, verlicht ● ○ –

Zijdelingse zonneluifel met zilver- of  
antracietkleurige behuizing

○ ○ ○

Stopcontact 12 V koffer/laadruimte ● ● ○

Stopcontacten 12V voor achterste  
zetelrijen rechts en links4

● ● ●

Stroomaansluiting buiten ● – –

Tafel, neerklapbaar en verstelbaar ● ○ ●

Warmeluchtverwarming ○ ○ ○

● Standaarduitrusting   ○ Optie   – niet leverbaar

1 Alleen i.c.m. Sport-pakket exterieur of AMG Line.
2 Standaard i.c.m. automatische versnellingsbak.
3 Bij de Marco Polo alleen achter rechts.
4 Bij de Marco Polo alleen een stopcontact rechts.

Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens | Verdere standaarduitrusting en opties
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RL5

RK8RA9 RK3

RK4 RL9 RL8

RK5

Velgen

Velgen. 
De Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens staan altijd 
op knappe wielen. Vooral de grote lichtmetalen velgen 
zorgen voor een individuele uitstraling en onderstrepen 
het sportieve karakter. De stalen velgen worden visueel 
verfraaid met standaard sierdoppen.

RA9  45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign,  
tremolietgrijs gelakt en glansgedraaid, met banden 245/45 R181

RK4  48,3 cm (19") lichtmetalen AMG velgen in 7-dubbelspakendesign,  
zwart gelakt en glansgedraaid, met banden 245/45 R191

RK8  43,2 cm (17") lichtmetalen velgen in 20-spakendesign, in vanadiumzilver 
gelakt, met banden 225/55 R17

RL5  40,6 cm (16") lichtmetalen velgen in 10-spakendesign, in vanadiumzilver 
gelakt, met banden vanaf 195/65 R16 

RK3  48,3 cm (19") lichtmetalen velgen in 16-spakendesign, zwart gelakt  
en glansgedraaid, met banden 245/45 R192

RL9  45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign,  
tremolietgrijs gelakt, met banden 245/45 R18

RK5  48,3 cm (19") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign,  
in tremolietgrijs gelakt, met banden 245/45 R19

RL8  43,2 cm (17") lichtmetalen velgen in 5-spakendesign, in vanadiumzilver 
gelakt, met banden 225/55 R17

RL3  48,3 cm (19") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign, zwart gelakt 
en glansgedraaid, met banden 245/45 R191

RK2  45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 10-dubbelspakendesign, zwart gelakt 
en glansgedraaid, met banden 245/45 R182m MEER INFORMATIE 

over velgen en de Mercedes-Benz Originele accessoires  
vindt u http://configurator.mercedes-benz-accessories.com  
of rechtstreeks bij uw Mercedes-Benz Partner.

1 Alleen voor Marco Polo en Marco Polo HORIZON.
2 Ook als Mercedes-Benz Originele accessoires verkrijgbaar. 
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RK2 4 53

1 2RL3

Originele accessoires.
Met de accessoire-ideeën van Mercedes-Benz kunt  
u de uitrusting van uw Marco Polo vrijetijds- en kampeer-
wagens nog individueler aan uw wensen aanpassen.  
Mercedes-Benz originele accessoires zijn optimaal op uw 
voertuig afgestemd en beantwoorden aan de strenge  
eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

4  Fietsdrager achteraan, op kofferklep. Hoogwaardige drager van  
geëloxeerd aluminium, die snel en veilig kan worden gemonteerd op de 
achterklep. Voor maximaal 4 fietsen (of 2 e-bikes) van bijna alle typen en  
afmetingen. Ook met de gemonteerde fietsdrager, in niet beladen toestand, 
kunt u de kofferklep openen. Maximale lading: 70 kg. Afsluitbaar.

5  Kinderzitje “KIDFIX XP”, met ISOFIT. De hoogwaardige kinderstoel  
KIDFIX XP is bedoeld voor kinderen vanaf ca. 3,5 tot 12 jaar (15 tot 36 kg) 
en wordt in het voertuig bevestigd met een driepuntsgordel of extra  
met ISOFIT. Indien nodig kan de rugleuning van de stoel worden verwijderd 
om de KIDFIX XP te gebruiken als verhogingskussen.

1  Voetenruimteschalen. Gemaakt van duurzaam, afwasbaar kunststof  
voor een maximale belasting. Dekken de voetenruimte volledig af. De  
verhoogde randen en het oppervlak stoten vuil en water af. Met opschrift 
“Mercedes-Benz”.

2  All-weather mat CLASSIC. Gemaakt van duurzaam, afwasbaar kunststof 
voor een maximale belasting. Modern ontwerp met uitsparingen en  
opstaande rand. Afgerond met opvallende Mercedes-ster.

3  Koelbox. De koelbox uit kunststof koelt door de 12 V-aansluiting ook  
tijdens lange ritten. De gordels zijn gebruiksvriendelijk en bevestigen de 
lading veilig in de bagageruimte. Volume: 16,5 l.

De afbeeldingen kunnen ook originele accessoires tonen die niet in alle landen verkrijgbaar zijn.

Originele accessoires
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VY9

VY8

FH8

FH8

VY7

VX7

VY5

VY4

FH9

FH8

FH0

FH7

FH9

VY0

VX9

FB1

FB1

FB1

FH9

FH0

FH7

VY6 VY5

VY4

VX7

FH0

FB1

VU0

Bekleding en sierelementen

Bekleding  
en sierelementen.

Bekledingen

VY0
VY4
VY5
VY6
VU0
VX7
VX9
VY7
VY8
VY9

Stof Santiago zwart Marco Polo
Stof Santiago zwart
Stof Santiago kristalgrijs2

Stof Santiago zijdebeige Marco Polo2

Leder Lugano zwart Marco Polo3

Leder Lugano zwart4, 5

Leder Lugano zijdebeige Marco Polo3

Nappaleder zwart5

Nappaleder kastanje5

Nappaleder zijdebeige5

Sierelementen

FH0
FH7
FH8
FH9

FB1

Pianolaklook, zwart glanzend
Sierelementen golflook antraciet mat1, 5

Sierelementen houtlook essenhout donkerbruin glanzend1, 5

Sierelementen houtlook ebbenhout donker  
antraciet glanzend1, 5

AMG sierelementen in carbonlook1, 6

1 Optie.
2 Optioneel zonder meerprijs.
3  Voor de Marco Polo.
4  Optioneel alleen voor de Marco Polo ACTIVITY.
5  Voor de Marco Polo HORIZON.
6  Alleen i.c.m. AMG Line verkrijgbaar.

Marco Polo HORIZON
Design-pakket 
interieur (PX9)1, 3, 5Marco Polo ACTIVITY

Premium-pakket 
interieur (F3P)1, 5Marco Polo
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91977701 5890

9963

3589

91475610

6580

7368

8526

9134

9744

Lakken

Koetswerkkleuren. 

1 Optie.

Unikleuren Metaalkleuren1

Unikleuren

3589
5610
6580
7701
9147

Jupiterrood
Navyblauw
Granietgroen
Kiezelgrijs
Poolwit

Metaalkleuren1

5890
7368
8526
9134
9197
9744
9963

Cavansietblauw
Flintgrijs
Dolomietbruin
Bergkristalwit
Obsidiaanzwart
Briljantzilver
Indiumgrijs
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Afmetingen Marco Polo.

Alle afmetingen in mm. De vermelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in basisuitrusting en in onbeladen toestand. 
1  Interieurhoogte. 2 Breedte bagageruimte. 3 Diepte bagageruimte, gemeten op voertuigvloer. 4 Maximumbreedte van de passagiersruimte.

Vooraan Achteraan Zijaanzicht met open uitzetdak

3200 895
5140

1928

10
90

H tot ca. 521

2249
(2057 bij ingeklapte spiegels)

19
80

H

12
78

1

28
39

12
20

901
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Dakbed in uitzetdakBank in zitpositie Bank in ligpositie

20
30

1130

12604

72
43

26
53

10732

20
50

1130
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Afmetingen Marco Polo HORIZON.

Alle afmetingen in mm. De vermelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in basisuitrusting en in onbeladen toestand. 
1  Interieurhoogte. 2 Diepte bagageruimte, gemeten op voertuigvloer. 3 Maximumbreedte van de passagiersruimte.

Vooraan Achteraan Zijaanzicht met open uitzetdak

3200 895
5140

1928

10
90

H tot ca. 546

2249
(2057 bij ingeklapte spiegels)

19
95

H

12
78

1

28
54

12
20

901
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19
30

1350

Dakbed in uitzetdakBank in zitpositie

15523

74
92

26
53

20
50

1130

Bank in ligpositie
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Afmetingen Marco Polo ACTIVITY.

Alle afmetingen in mm. De vermelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in basisuitrusting en in onbeladen toestand. 
1  Interieurhoogte. 2 Diepte bagageruimte, gemeten op voertuigvloer. 3 Maximumbreedte van de passagiersruimte.

H tot ca. 521

11
95

H

19
80

(2060 bij ingeklapte spiegels)

1928
2244

Vooraan Achteraan

12
20

901

3200
5140

895

28
39

12
78

1

Zijaanzicht met open uitzetdak
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20
50

1130

19
30

1350

15523

74
92

26
78

Dakbed in uitzetdakBank in zitpositie Bank in ligpositie
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Technische gegevens Marco Polo.

1  Gegevens conform Richtlijn 80/1269/EG in de huidige geldige versie. 2 Andere bandenmaten verkrijgbaar als optie. 3 De opgegeven waarden kwamen tot stand volgens het voorgeschreven meetproces (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV conform Richtlijn (EG) nr. 715/2007) in de telkens huidige geldige versie. 
Opmerking: De gegevens slaan niet op een afzonderlijke auto en maken geen deel uit van een aanbod. Ze dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken. CO2-emissies die ontstaan tijdens de productie en levering van brandstoffen of andere energiedragers, worden bij opgave 
van de CO2-emissies conform Richtlijn 1999/94/EG niet meegerekend. 4 Tankinhoud voor alle motoren standaard ca. 57 l, optioneel ca. 70 l. Tankinhoud AdBlue®: 11,5 l, optioneel ca. 25 l. 5 Gegevens conform Richtlijn 92/21/EG in de bij het ter perse gaan geldige versie (met bestuurder 68 kg,  

 Dieselmotoren

Marco Polo 200 d Marco Polo 200 d 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling 4/R 4/R

Cilinderinhoud in cm3 2143 2143

Nominaal vermogen1 in kW (pk) bij t/min 100 (136)/3800 100 (136)/3800

Nominaal koppel1 in Nm bij t/min 330/1200–2400 330/1200–2400

Standaard versnellingsbak [optie] Handgeschakelde 6-versnellingsbak 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS

Acceleratie van 0–100 km/u in s [automatische versnellingsbak] 15,5 [–] 15,7 [14,6] – [16,3]

Topsnelheid ca. in km/u [automatische versnellingsbak] 182 [–] 182 [181] – [177]

Standaardbanden2 205/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 RF

Brandstofverbruik3, 4 in l/100 km
In de stad [automatische versnellingsbak]

Buiten de stad [automatische versnellingsbak] 
Gecombineerd [automatische versnellingsbak]

zonder BlueEFFICIENCY-pakket
8,7 [–]

5,6 [–]

6,8 [–] 

met BlueEFFICIENCY-pakket
8,4 [7,1]

5,5 [5,9]

6,6 [6,3]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

CO2 - emissies3 in g/km gecombineerd [automatische versnellingsbak] 179 [–] 174 [166] – [177]

Emissieklasse Euro 6I Euro 6I Euro 6I

Bagageruimtevolume in l 670 670 670

Draaicirkel (m) 11,8 11,8 13,1

Leeggewicht5, 6 in kg [automatische versnellingsbak] 2385 [–] 2410 [2435] – [2490]

Nuttig laadvermogen in kg6 [automatische versnellingsbak] 715–815 [–] 690–790 [665–765] – [610–710]

Max. toegelaten gewicht (kg) 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

Aanhangwagenbelasting8 in kg geremd/ongeremd 2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Max. toegelaten treingewicht8 in kg 5100 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

Maximale dakbelasting in kg 50 50 50
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Marco Polo 220 d Marco Polo 220 d 4MATIC Marco Polo 250 d Marco Polo 250 d 4MATIC

4/R 4/R 4/R 4/R

2143 2143 2143 2143

120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

Handgeschakelde 6-versnellingsbak 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

13,2 [–] 13,4 [12,3] – [14,0] – [10,9] – [11,9]

193 [–] 193 [194] – [189] – [205] – [199]

205/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

zonder BlueEFFICIENCY-pakket
8,0 [–]

5,4 [–]

6,4 [–]

met BlueEFFICIENCY-pakket
7,7 [7,0]

5,3 [5,6]

6,2 [6,1]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,1]

– [5,7]

– [6,2]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

169 [–] 163 [160] – [177] – [164] – [177]

Euro 6I Euro 6I Euro 6I Euro 6I Euro 6I

670 670 670 670 670

11,8 11,8 13,1 11,8 13,1

2385 [–] 2410 [2435] – [2490] – [2440] – [2490]

715–815 [–] 690–790 [665–765] – [610–710] – [660–760] – [610–710]

3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

50 50 50 50 50

bagage 7 kg, alle bedrijfsvloeistoffen en 90 % gevulde tank). 6 Uitrustingen en uitvoeringen kunnen door een verhoging/verlaging van het leeggewicht het nuttig laadvermogen beïnvloeden. Meer informatie vindt u bij uw Mercedes-Benz verkoper. 7 De korte stijging van vermogen en koppel met de 
Overtorque-technologie wordt geactiveerd in de DYNAMIC SELECT-modi C, S en M. 8 Aanhangwagengewicht 2500 kg en maximaal toegelaten treingewicht 5600 kg of 5700 kg optioneel en alleen verkrijgbaar in combinatie met automatische versnellingsbak. Opties en originele accessoires  
(bv. dakrails, fietsdrager enz.) kunnen belangrijke voertuigeigenschappen, zoals gewicht, rol- en luchtweerstand veranderen en samen met verkeers- en weersomstandigheden de verbruikscijfers en de prestaties beïnvloeden. Meer technische gegevens vindt u op www.mercedes-benz.be

Marco Polo | Technische gegevens
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Technische gegevens Marco Polo HORIZON.

1  Gegevens conform Richtlijn 80/1269/EG in de huidige geldige versie. 2 Andere bandenmaten verkrijgbaar als optie. 3 De opgegeven waarden kwamen tot stand volgens het voorgeschreven meetproces (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV conform Richtlijn (EG) nr. 715/2007) in de telkens huidige geldige versie. 
Opmerking: De gegevens slaan niet op een afzonderlijke auto en maken geen deel uit van een aanbod. Ze dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken. CO2-emissies die ontstaan tijdens de productie en levering van brandstoffen of andere energiedragers, worden bij opgave 
van de CO2-emissies conform Richtlijn 1999/94/EG niet meegerekend. 4 Tankinhoud voor alle motoren standaard ca. 57 l, optioneel ca. 70 l. Tankinhoud AdBlue®: 11,5 l, optioneel ca. 25 l. 5 Gegevens conform Richtlijn 92/21/EG in de bij het ter perse gaan geldige versie (met bestuurder 68 kg,  

 Dieselmotoren

Marco Polo HORIZON 200 d Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling 4/R 4/R

Cilinderinhoud in cm3 2143 2143

Nominaal vermogen1 in kW (pk) bij t/min 100 (136)/3800 100 (136)/3800

Nominaal koppel1 in Nm bij t/min 330/1200–2400 330/1200–2400

Standaard versnellingsbak [optie] Handgeschakelde 6-versnellingsbak 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS

Acceleratie van 0–100 km/u in s [automatische versnellingsbak] 14,5 [–] 14,5 [13,9] – [15,3]

Topsnelheid ca. in km/u [automatische versnellingsbak] 182 [–] 182 [181] – [175]

Standaardbanden2 205/65 R16, 225/55 R17 205/65 R16, 225/55 R17 225/55 R17 RF

Brandstofverbruik3, 4 in l/100 km
In de stad [automatische versnellingsbak]

Buiten de stad [automatische versnellingsbak] 
Gecombineerd [automatische versnellingsbak]

zonder BlueEFFICIENCY-pakket
8,7 [–]

5,6 [–]

6,8 [–] 

met BlueEFFICIENCY-pakket
8,4 [6,9]

5,5 [5,8]

6,6 [6,2]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

CO2 - emissies3 in g/km gecombineerd [automatische versnellingsbak] 179 [–] 174 [163] – [177]

Emissieklasse Euro 6I Euro 6I Euro 6I

Bagageruimtevolume in l 830 830 830

Draaicirkel (m) 11,8 11,8 13,1

Leeggewicht5, 6 in kg [automatische versnellingsbak] 2310–2320 [–] 2310–2320 [2335–2345] – [2400–2410]

Nuttig laadvermogen in kg6 [automatische versnellingsbak] 790–880 [–] 790–880 [765–855] – [700–790]

Max. toegelaten gewicht (kg) 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

Aanhangwagenbelasting8 in kg geremd/ongeremd 2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Max. toegelaten treingewicht8 in kg 5100 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

Maximale dakbelasting in kg 50 50 50
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Marco Polo HORIZON 220 d Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC Marco Polo HORIZON 250 d Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC

4/R 4/R 4/R 4/R

2143 2143 2143 2143

120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

Handgeschakelde 6-versnellingsbak 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

11,9–12,0 [–] 11,9–12,0 [11,8] – [12,8–12,9] – [9,7] – [10,4]

193 [–] 193 [194] – [187] – [205] – [199]

205/65 R16, 225/55 R17 205/65 R16, 225/55 R17 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

zonder BlueEFFICIENCY-pakket
8,0 [–]

5,4 [–]

6,4 [–]

met BlueEFFICIENCY-pakket
7,7 [6,9]

5,3 [5,5]

6,2 [6,0]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,0]

– [5,6]

– [6,1]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

169 [–] 163 [158] – [177] – [159] – [177]

Euro 6I Euro 6I Euro 6I Euro 6I Euro 6I

830 830 830 830 830

11,8 11,8 13,1 11,8 13,1

2310–2320 [–] 2310–2320 [2335–2345] – [2400–2410] – [2340–2350] – [2400–2410]

790–880 [–] 790–880 [765–855] – [700–790] – [760–850] – [700–790]

3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

50 50 50 50 50

bagage 7 kg, alle bedrijfsvloeistoffen en 90 % gevulde tank). 6 Uitrustingen en uitvoeringen kunnen door een verhoging/verlaging van het leeggewicht het nuttig laadvermogen beïnvloeden. Meer informatie vindt u bij uw Mercedes-Benz verkoper. 7 De korte stijging van vermogen en koppel met de 
Overtorque-technologie wordt geactiveerd in de DYNAMIC SELECT-modi C, S en M. 8 Aanhangwagengewicht 2500 kg en maximaal toegelaten treingewicht 5600 kg of 5700 kg optioneel en alleen verkrijgbaar in combinatie met automatische versnellingsbak. Opties en originele accessoires  
(bv. dakrails, fietsdrager enz.) kunnen belangrijke voertuigeigenschappen, zoals gewicht, rol- en luchtweerstand veranderen en samen met verkeers- en weersomstandigheden de verbruikscijfers en de prestaties beïnvloeden. Meer technische gegevens vindt u op www.mercedes-benz.be
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Technische gegevens Marco Polo ACTIVITY.

1  Gegevens conform Richtlijn 80/1269/EG in de huidige geldige versie. 2 Andere bandenmaten verkrijgbaar als optie. 3 De opgegeven waarden kwamen tot stand volgens het voorgeschreven meetproces (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV conform Richtlijn (EG) nr. 715/2007) in de telkens huidige geldige versie. 
Opmerking: De gegevens slaan niet op een afzonderlijke auto en maken geen deel uit van een aanbod. Ze dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken. CO2-emissies die ontstaan tijdens de productie en levering van brandstoffen of andere energiedragers, worden bij opgave 
van de CO2-emissies conform Richtlijn 1999/94/EG niet meegerekend. 4 Tankinhoud voor alle motoren standaard ca. 57 l, optioneel ca. 70 l. Tankinhoud AdBlue®: 11,5 l, optioneel ca. 25 l. 5 Gegevens conform Richtlijn 92/21/EG in de bij het ter perse gaan geldige versie. (Met bestuurder 68 kg, 

 Dieselmotoren

Marco Polo ACTIVITY 160 d Marco Polo ACTIVITY 180 d Marco Polo ACTIVITY 200 d

Aantal cilinders/opstelling 4/R 4/R 4/R

Cilinderinhoud in cm3 1598 1598 2143

Nominaal vermogen1 in kW (pk) bij t/min 65 (88)/3800 84 (114)/3800 100 (136)/3800

Nominaal koppel1 in Nm bij t/min 230/1500–2000 270/1500–2500 330/1200–2400

Standaard versnellingsbak [optie] Handgeschakelde 6-versnellingsbak Handgeschakelde 6-versnellingsbak Handgeschakelde 6-versnellingsbak
[7G-TRONIC PLUS]

Acceleratie van 0–100 km/u in s [automatische versnellingsbak] 21,6 [–] 16,4 [–] 14,3 [–] 14,5 [13,4]

Topsnelheid ca. in km/u [automatische versnellingsbak] 156 [–] 169 [–] 183 [–] 183 [181]

Standaardbanden2 195/65 R16 195/65 R16 195/65 R16 195/65 R16

Brandstofverbruik3, 4 in l/100 km
In de stad [automatische versnellingsbak]

Buiten de stad [automatische versnellingsbak] 
Gecombineerd [automatische versnellingsbak]

zonder BlueEFFICIENCY-pakket
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

zonder BlueEFFICIENCY-pakket
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

zonder BlueEFFICIENCY-pakket
8,5 [–] 
5,4 [–]

6,6 [–]

met BlueEFFICIENCY-pakket
8,2 [6,7]

5,3 [5,6]

6,4 [6,0]

CO2- emissies3 in g/km gecombineerd [automatische versnellingsbak] 164 [–] 164 [–] 174 [–] 164 [158]

Emissieklasse Euro 6I Euro 6I Euro 6I Euro 6I

Bagageruimtevolume in l 830 830 830 830

Draaicirkel (m) 12,9 12,9 11,8 11,8

Leeggewicht5, 6 in kg [automatische versnellingsbak] 2070 [–] 2070 [–] 2170 [–] 2195 [2220]

Nuttig laadvermogen in kg6 [automatische versnellingsbak] 730–1030 [–] 730–1030 [–] 930 [–] 905 [830]

Max. toegelaten gewicht (kg) 2800, 3100 2800, 3100 3100 3100

Aanhangwagengewicht7 in kg geremd/ongeremd 1000, 1200/750 1800, 2000/750 2000/750 2000, 2500/750

Max. toegelaten treingewicht7 in kg 4000, 4100 4800 5100 5100/5600

Maximale dakbelasting in kg 50 50 50 50
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Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 220 d Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 250 d Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC

4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

2143 2143 2143 2143 2143

100 (136)/3800 120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190)/3800 140 (190)/3800

330/1200–2400 380/1400–2400 380/1400–2400 440/1400–2400 440/1400–2400

7G-TRONIC PLUS Handgeschakelde 6-versnellingsbak
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

– [15,0] 12,2 [–] 12,3 [11,3] – [12,9] – [10,0] – [11,0]

– [177] 194 [–] 194 [195] – [189] – [205] – [199]

225/55 R17 RF 205/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,5]

– [6,0] 
– [6,6]

zonder BlueEFFICIENCY-pakket
7,8 [–] 
5,2 [–]

6,2 [–]

met BlueEFFICIENCY-pakket
7,5 [6,7] 
5,1 [5,3]

6,0 [5,8]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,5]

– [6,0] 
– [6,6]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [6,7] 
– [5,3]

– [5,8] 

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [7,5]

– [6,0] 
– [6,6]

– [174] 163 [–] 158 [153] – [174] – [153] – [174]

Euro 6I Euro 6I Euro 6I Euro 6I Euro 6I Euro 6I

830 830 830 830 830 830

13,1 11,8 11,8 13,1 11,8 13,1

– [2275] 2170 [–] 2195 [2220] – [2275] – [2225] – [2275]

– [825] 930 [–] 905 [880] – [825] – [875] – [825]

3100 3100 3100 3100 3100 3100

2000, 2500/750 2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100/5600 5100 5100/5600 5100/5600 5100/5600 5100/5600

50 50 50 50 50 50

bagage 7 kg, alle bedrijfsvloeistoffen en 90 % gevulde tank.) 6 Uitrustingen en uitvoeringen kunnen door een verhoging/verlaging van het leeggewicht het nuttig laadvermogen beïnvloeden. Meer informatie vindt u bij uw Mercedes-Benz verkoper. 7 Aanhangwagengewicht 2500 kg en maximaal toegelaten 
treingewicht 5600 kg optioneel en alleen verkrijgbaar in combinatie met automatische versnellingsbak. Opties en originele accessoires (bv. dakrails, fietsdrager enz.) kunnen belangrijke voertuigeigenschappen, zoals gewicht, rol- en luchtweerstand veranderen en samen met verkeers- en weersomstandigheden  
de verbruikscijfers en de prestaties beïnvloeden. Meer technische gegevens vindt u op www.mercedes-benz.be
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Met een flexibel ruimteaanbod en krachtige en efficiënte motoren geven de Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens 
blijk van de veelzijdigheid van een triatleet, zowel in het privé- als het beroepsleven, in het dagelijkse leven en voor 
sportbeoefening in de vrije tijd. Daarmee zijn de Marco Polo vrijetijds- en kampeerwagens de ideale Official Car Partner 
van de IRONMAN European Tour 2017.

In verband met de informatie in deze brochure: de redactie van deze brochure werd op 24.02.2017 afgesloten.  
Nadien kunnen er aan het product nog wijzigingen aangebracht zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor om 
tijdens de leveringsperiode veranderingen aan het ontwerp of de vorm, de kleur en de specificaties aan te brengen,  
in zover die veranderingen of afwijkingen in de mate dat ze met de belangen van de verkoper of constructeur rekening 
houden, billijk zijn voor de koper. Er kunnen geen rechten afgeleid worden uit de tekens of cijfers die de verkoper of 
constructeur gebruikt om de bestelling of de bestelde producten aan te duiden. De foto’s en beschrijvingen kunnen 
accessoires of opties bevatten die niet tot de standaarduitrusting behoren. Kleurafwijkingen zijn mogelijk als gevolg 
van de druktechniek. In deze brochure kunnen ook types of diensten worden vermeld die in bepaalde landen niet 
worden aangeboden.

Deze brochure is een internationale uitgave. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen 
gelden enkel voor België bij de afsluiting van de redactie van deze brochure. Vraag daarom bij uw Mercedes-Benz  
verkoper van bestelwagens naar de in uw land geldende voorschriften en de recentste verplichtingen.
www.mercedes-benz.be

Opslag van technische gegevens in het voertuig: elektronische voertuigcomponenten (bv. regeleenheid voor airbag, 
regeleenheid voor motor, enz.) bevatten geheugens voor technische voertuiggegevens, zoals bv. meldingen in het  
geval van functiestoringen, snelheid van het voertuig, remkracht of de werking van de veiligheids- en rijhulpsystemen 
wanneer zich een ongeval voordoet (audio- en videogegevens worden niet opgeslagen). De gegevens worden vluchtig 

opgeslagen, op zichzelf staand als momentopname, bv. in het geval van een melding van een storing, gedurende een zeer 
korte registratietijd (maximaal een paar seconden), bv. bij een ongeval, of in samengevatte vorm, bv. om te evalueren 
hoe onderdelen worden belast. De opgeslagen gegevens kunnen door geschoolde technici via interfaces in het voertuig 
worden gelezen, zodat ze een diagnose kunnen maken en eventuele functiestoringen kunnen verhelpen. De fabrikant 
kan ze lezen om ze te analyseren en om te gebruiken en verwerken om de voertuigfuncties verder te verbeteren. Op vraag 
van de klant kunnen gegevens ook dienen als basis voor verdere optionele diensten. Een overdracht van gegevens  
uit het voertuig naar de fabrikant resp. derden gebeurt in principe uitsluitend wegens een wettelijke toestemming (bv. 
noodoproep e-call van het voertuig) of wegens een contractuele overeenkomst met de klant en rekening houdend  
met de bescherming van de privacy. Meer informatie over de in het voertuig opgeslagen gegevens staat in de gedrukte 
handleiding van het voertuig die zich ook in het voertuig bevindt. Die vindt u gedrukt in het voertuig of online op de  
nationale Mercedes-Benz website.

Terugname van oude voertuigen. Na een lang leven vol prestaties nemen wij uw Marco Polo en Marco Polo ACTIVITY 
terug om hem milieuvriendelijk te verwerken in het kader van de EU-richtlijn voor de terugname van oude voertuigen – 
maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Voor de terugname van oude voertuigen staat een net van terugnamevestigingen 
en sloopbedrijven ter beschikking, die uw voertuig gratis en op milieuvriendelijke wijze verwerken. Daardoor zal uw 
Marco Polo ook in de toekomst aan de wettelijke quota voor recycling en besparing van de hulpbronnen voldoen. Meer 
informatie over de recycling van oude voertuigen, over de verwerking en de voorwaarden voor terugname vindt u op 
www.mercedes-benz.be
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