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Pick-up dünyasının sınırlarının ötesine hiç kimse geçmemişti. Ta ki o keşfedilene kadar…

Konforuyla zarif, gücüyle agresif. Zıtlıklardan doğan bir başyapıt.

Türünün “X” örneği.

xclassturkiye
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Zıtlıklardan doğan bir başyapıt.
Doğanın zorluklarına üstünlükle meydan okurken göz alıcı tasarımıyla da bakışları 
üzerine çeker. Zorlu arazi koşullarının üstesinden rahatlıkla gelecek kadar dayanıklı 
ve güçlü, büyük şehirlerin kaosunda dikkatleri üzerinize toplayacak kadar 
etkileyicidir. Gündelik iş hayatının fonksiyonel ve güvenilir ortağı olmasının yanı 
sıra, özel hayatınızdaki aktivitelerinizde de en iyi yol arkadaşınızdır. Farklı hayat 
tarzlarını tamamen yepyeni bir biçimde bir araya getiren  
X-Class’ı size sunuyoruz.

Premium pick-up segmentini tanımlayan Mercedes-Benz X-Class’ın dünyasına hoş 
geldiniz!
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Gücüyle agresif.
X-Class her yönden sağlamdır: 1.000 kg’dan fazla yük taşır ve 3.500 kg’a kadar 
çekme kapasitesine sahiptir. Bunun için son derece sağlam ve sarsılmaz bir iskelet 
yapısı gereklidir. Bundan dolayı pick-upımızı yüksek kaliteli çelikten, sağlam bir 
merdiven tip şasi üzerine inşa ettik. Böylece aracı rahatlıkla yükleyebilir ve tüm zor 
yol koşullarını kolaylıkla aşabilirsiniz. Opsiyonel olarak sunulan, paslanmaz çelikten 
üretilmiş alt karter koruma, engebeli arazide motoru, şanzımanı ve egzoz sistemini 
korur. Ancak X-Class sadece dayanıklılık ve yükleme kapasitesiyle yetinmez. Çok 
kollu helezon yaylı arka süspansiyon sayesinde sürüş keyfi ve konforu da yol 
boyunca devam eder.
Arka tekerlek tahrikli kullanımdan 4MATIC dört çeker tahriğine geçip, dört çeker 
modunu “Low” (4L – Düşük Hız) olarak ayarlayıp (arazi tipi devir düşürme dişlisi), 
arka aks diferansiyel kilidini devreye aldıktan sonra en zorlu arazilerde dahi emin 
biçimde ilerlersiniz. 222 mm’lik yerden yükseklik, aracınızla arazi arasında 
yeterince mesafe sağlar. 
Macera yaşamak istediğinizde X-Class sizinle %100’e varan diklikteki yamaçları 
aşar ve yaklaşık 49 derecelik yan eğime kadar dengeli sürüşü korur. Bu özellik arazi 
sürüşlerini çok daha keyifli hale getirir. Hafif arazi üzerinde veya zorlu yol 
koşullarında ise bir diğer dört çeker modu olan “High”  
(4H – Yüksek Hız) kullanılabilir.
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Konforuyla zarif.
Pick-up sınıfı için ayrıcalıklı premium ambiyansı: Siyah veya kahverengi deri 
donanım1 ve yatay olarak düzenlenmiş geniş sürüş kokpiti, dekoratif öğeleriyle 
X-Class, pick-up araçlar arasında tamamen özel, yeni bir segment oluşturuyor. 
Kullanımı kolay, ergonomik tasarıma sahip kontrol üniteleri ve modern multimedya 
sistemleri sayesinde, sürüş esnasında Mercedes-Benz’e özgü konforun keyfini 
yaşarsınız. 
İç mekanda ideal sıcaklığı sağlayan iklimlendirme sistemi, çok yönlü ayarlanabilir 
rahat ön koltuklar ve konforlu çok kollu helezon yaylı süspansiyon sistemi, 
yolculuğunuzu keyfe dönüştürür. Dar alanlarda sorun yaşamanız durumunda ise 
360° kameraya sahip Park Paketi1 ile kontrol sizde kalır.
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İlham veren tasarım.
Dikkat çekeceksiniz! X-Class, Mercedes-Benz’e özgü eşsiz tasarımı ile bakışları bir 
mıknatıs gibi üzerine çeker. Merkezinde etkileyici Mercedes Yıldızı bulunan heybetli 
ön ızgara, şık ön koruma, aracın güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve 
LED teknolojisi seçeneği ile çarpıcı far tasarımı X-Class’a baskın bir görünüm 
sağlar. 
Bu görünüme yan tasarımların net çizgisel geçişleri ve 19” boyutunda hafif 
alüminyum alaşımlı jantlar1 ve belirgin çamurluklar da katkıda bulunur. X-Class 
sunduğu PURE, PROGRESSIVE ve POWER isimli serileri ve çeşitli donanım 
seçenekleriyle farklı kullanım amaçlarına göre kişiselleştirilebilir.
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1  Pure ve Progressive model araçlarda sunulmamaktadır, Power modelde standart olarak sunulmaktadır.



Üstün sürüş keyfi.
Araca binin, çalıştırın ve düşük devirlerde bile sizin için hazır bekleyen gücü ve 
torku hissedin. Belirgin çamurlukları ve geniş tekerlekleri sadece etkileyici 
görünmekle kalmaz, aynı zamanda geniş iz açıklığı ve fark yaratan helezon yaylı 
arka süspansiyon sistemiyle X-Class’a üstün viraj dengesi ve mükemmel sürüş 
dinamikleri kazandırır. Böylece sonraki her viraj sürüş zevkini daha fazla arttırır.
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X-Class | Seriler

Pure
Progressive
Power

Stil Paketi 
Konfor Paketi 
360° Kameralı Park Paketi 
Kış Paketi

X-Class | Paketler



PURE; iyi düşünülmüş işlevselliğiyle gündelik hayatın zorlu görevlerine hazırlıklıdır. 
Sahip olduğu klima sistemi, bilgi, eğlence ve bağlantı imkanları sağlayan 7” ekranlı 
Audio 20 USB ve çok yönlü ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltukları rahatlık ve 
konforu ön plana çıkartır. Yükleme alanının her iki yan duvarında bulunan toplam 
dört adet sabitleyici halka, yükleri güvence altına almayı kolaylaştırır. Ön sis farları 
sürüş güvenliğini arttırırken, LED kasa aydınlatması ise karanlıkta yüklemeyi sağlar.

PURE

X-Class | Seriler9



PROGRESSIVE; çok yönlülüğü ve yüksek donanımıyla zorlu görevlere ve anlık 
maceralara hazırdır. Kaliteli donanım ve konfor seviyesiyle diğer araçlardan ayrılır. 
18”e varan koyu renk boyalı hafif alüminyum alaşımlı jantlar, spor görünümlü 
gösterge paneli ve gümüş krom hava çıkış kanalları bu aracın dinamik karakterini 
ortaya koyar. Dokunmatik kumanda paneli (Touchpad) ile 7” ekranlı, geri görüş 
kamerasına sahip Audio 20 CD eğlenceyi bilgi ve iletişimle birleştirir. Yükleme 
alanının 3 duvarındaki yük sabitleme rayları iş veya spor malzemelerini sabitlemeyi 
mümkün kılar. 4x4 araçlarda arka diferansiyel kilidi en zorlu koşullarda aracın yola 
devam etmesini sağlar. Otomatik kararan iç dikiz aynasına entegre pusula ise şunu 
gösterir: “Kesinlikle doğru yoldasınız.”

PROGRESSIVE

Görsellerde yer alan PROGRESSIVE araç, Konfor Paketi ile sunulan THERMOTRONIC çift bölgeli otomatik klima sistemi içermektedir.

X-Class | Seriler10



POWER; cazibeli donanımıyla, tasarım, konfor ve değer algısını yepyeni bir seviyeye 
taşıyor. Bunlara yüksek teknolojili LED farlar, KEYLESS-GO, elektrikli olarak 
ayarlanabilir, bel destekli ön koltuklar, THERMOTRONIC klima, 360 derece kamera 
ve PARKTRONIC örnek olarak gösterilebilir. 6 çift kollu tasarıma sahip 19” hafif 
alüminyum alaşımlı jantlar, krom dış görünüş elemanları ve LED teknolojisine sahip 
arka farlar POWER serisinin üstünlüğünü görsel olarak da ortaya koyar. 
Premium etkisi, iç alandaki ARTICO deri / DINAMICA mikrofiber döşemeler ve 
dikişli deri gösterge paneli ile kendini göstermeye devam eder. Bu seriye özel, mat 
siyah, kahverengi ahşap ve alüminyum görünümünde dekoratif öğe seçenekleri ile  
çekicilik artar.

POWER

Görsellerde yer alan POWER araç, isteğe bağlı olarak sunulan stil paketi, deri koltuk döşemeleri ve macchiato bej tavan döşemesi 
içermektedir.

X-Class | Seriler11



Görselde yer alan POWER araç, isteğe bağlı olarak sunulan stil paketi, stil bar, arka kasa sürgülü kapak ve jant içermektedir.

Zarafet ve kendine güvenle tam yol ileri.
Her X-Class’da dayanıklı bir kalp atar. 258 BG gücüne sahip dizel V6 motor 
seçeneği, 550 Nm’lik etkileyici bir tork sunar ve düşük motor devirlerinde bile 
inanılmaz bir çekiş gücü sağlar. Bu sayede yolda veya arazide yapabilecekleriniz 
sınırsızdır.
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Stil Paketi

Göz alıcı işlevsellik.
Stil paketi1, öne çıkan özellikleri ile aracınıza işlevsellik katarken dikkat çekici 
tasarımı ile hayranlık uyandırır. PROGRESSIVE ve POWER serisi, stil paketi ile 
sunulan karartılmış arka camlar, yan basamaklar ve tavan raylarıyla dikkatleri 
üzerine çeker. Bununla birlikte yüksek performanslı LED farlar, donanımı daha da 
zenginleştirirken, elektrikli açılabilir arka cam ise yükleme alanına erişimi 
kolaylaştırır ve ilave bir havalandırma seçeneği sunar.

1 İsteğe bağlı donanım

X-Class | Paketler13



Konfor Paketi

Keyifli yolculuk.
Konfor paketi1, sürücü ve yolcu için bel desteğine sahip elektrikli ayarlanabilir 
koltuklar ve ARTICO deri/DINAMICA mikrofiber döşemeler iç mekan konforunu ve 
görselliğini artırır. THERMOTRONIC çift bölgeli otomatik klima sistemi sağ ve sol 
bölümlere ayrı ayrı iklimlendirme sağlarken özel filtreleme sistemi sayesinde tozu, 
kurumu ve kokuları büyük oranda iç mekanın dışında tutar. Ön yolcu ayak 
boşluğundaki saklama ağı pratik bir saklama alanı sunar.

1 İsteğe bağlı donanım
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360° Kameralı Park Paketi

Zahmetsiz park ve manevra.
360° Kameralı Park paketi1, panoramik çevre görüşü sağlayan kamera görüntüsü 
ve PARKTRONIC sayesinde aracı park ederken ve park alanından çıkarken 
sürücüye rahatlık sağlar. 360° kamera, aracın doğrudan çevresindeki alanı görünür 
kılar; kuş bakışı görünümünün yanı sıra pencere çizgisinin altını da gösterir ve 
engellerin tespit edilmesine yardımcı olur. Ek olarak PARKTRONIC, park etme ve 
manevra sırasında oluşabilecek olası hasarları önlemek amacıyla aracın önündeki 
ve arkasındaki engeller konusunda görsel ve işitsel uyarılar verir.

1 İsteğe bağlı donanım
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Kış Paketi

Konforlu kış.
Kış paketi1, düşük ortam sıcaklıklarında ve kötü iklim koşullarında ön koltuklar için 
koltuk ısıtması ve ısıtmalı ön cam yıkama sistemi ile sürüş konforunu artırır. Koltuk 
minderleri, sürücü ve ön yolcuyu sıcaklıkları ideal seviyede kalacak biçimde kontrol 
eder. Dahası, ısıtmalı ön cam yıkama sistemi ve sisteme giden yıkama sıvısının 
geçtiği hatların ısıtılması sayesinde ön cam düşük ortam sıcaklıklarında bile iyi 
temizlenir ve yıkama sıvısının donması önlenebilir.

1 İsteğe bağlı donanım

X-Class | Paketler16



Etkileyici görünüm.
X-Class’ın çekici jantları ona kendine has bir görünüm kazandırarak 
farklı karakterini ön plana çıkarır.

R1G 17 inç çelik jantlar, PURE araçlarda standart olarak sunulmaktadır.

R1A 17 inç 6 kollu alüminyum alaşımlı jantlar, PROGRESSIVE 4X2 araçlarda standart olarak 
sunulmaktadır. PURE araçlarda isteğe bağlı donanımdır.

R1B 17 inç 6 çift kollu alüminyum alaşımlı jantlar, PURE ve PROGRESSIVE araçlarda isteğe bağlı 
donanımdır.

R1C 18 inç 6 çift kollu alüminyum alaşımlı jantlar, PROGRESSIVE 4X4 araçlarda standart olarak 
sunulmaktadır. PROGRESSIVE 4X2 ve POWER araçlarda isteğe bağlı donanımdır.

R1D 18 inç 5 çift kollu alüminyum alaşımlı jantlar, PROGRESSIVE ve POWER araçlarda isteğe bağlı 
donanımdır.

R1E 19 inç 6 çift kollu alüminyum alaşımlı jantlar, POWER araçlarda standart olarak sunulmaktadır.

R1F 19 inç çok kollu alüminyum alaşımlı jantlar, POWER araçlarda isteğe bağlı donanımdır.

R1G

R1C

R1F

R1D

R1E

R1A

R1B
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VY2

VU91

F2I

S1H1 S1G1

S1B1

S1F S1H

PURE serisi POWER serisiPROGRESSIVE serisi

POWER serisi dekoratif öğeler

Döşemeler ve dekoratif öğeler.

F2J F2K

Döşemeler
VY2 Tunja, siyah
VU9 Suni deri, siyah1

S1F Posadas, siyah
S1H ARTICO suni deri/DINAMICA mikrofiber, siyah1

S1G Deri, siyah1

S1B Deri, kahverengi1

Dekoratif öğeler
F2I Siyah mat piksel görünümünde dekoratif öğe
F2J Alüminyum görünümlü dekoratif öğe1

F2J Kahverengi ahşap görünümünde dekoratif öğe1

X-Class | Döşemeler ve dekoratif öğeler.

1 İsteğe bağlı donanım
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Renkler.
Standart boyalar

Metalik boyalar1

3142

1288

5890

7259

9291

9389

9988

6580 9139

Döşemeler
3142 Danakil kırmızısı
6580 Granit yeşili
9139 Alaska beyazı

Metalik boyalar1

1288 Aksinit bronzu
5890 Kavansit mavisi
7259 Kaya grisi
9291 Kabara siyahı
9389 Bering beyazı
9988 Elmas gümüşü

1 İsteğe bağlı donanım

X-Class | Renkler19



Teknik Veriler

X 220 d X 250 d X 250 d 4MATIC X 350 d 4MATIC
Egzoz emisyon seviyesi Euro 6/Dizel Euro 6/Dizel Euro 6/Dizel Euro 6/Dizel
Silindir sayısı/Sırası 4/Sıralı 4/Sıralı 4/Sıralı 6/V
Motor hacmi 2.298 cc 2.298 cc 2.298 cc 2.987 cc

Maksimum güç1
163 BG 
(120 kW)@3.750 
dev/dak

190 BG 
(140 kW)@3.750 
dev/dak

190 BG 
(140 kW)@3.750 
dev/dak

258 BG 
(190 kW)@3.400 
dev/dak

Maksimum tork1 403 Nm@1.500-
2.500 dev/dak

450 Nm@1.500-
2.500 dev/dak

450 Nm@1.500-
2.500 dev/dak

550 Nm@1.400-
3.200 dev/dak

Çekiş tipi 4x2 4x2 4x4 (Seçilebilir) 4x4 (Sürekli)

Manuel şanzıman 
[Otomatik şanzıman] 6 ileri manuel [–] 6 ileri manuel 

[7 ileri otomatik]
6 ileri manuel 
[7 ileri otomatik]

–  [7 ileri 
7G-Tronic Plus 
otomatik]

Hızlanma 0-100 km/
saat [Otomatik 
şanzıman]

12,5 sn [–] 10,9 sn [11,4 sn] 11,1 sn [11,8 sn] –  [7,9 sn]

Azami hız 
[Otomatik şanzıman] 172 km/saat [–] 184 km/saat 

[179 km/saat]
180 km/saat 
[175 km/saat] –  [205 km/saat]

Standart lastikler 255/65 R17 255/65 R17
255/60 R18 
(POWER Serisi: 
255/55 R19)

255/55 R19

Yakıt tüketimi1, 2 
(lt/100km)
Şehir içi  
[Otomatik şanzıman] 8,3 [–] 8,5 [9,8] 8,7 [9,9] –  [10,3 - 10,0]

Şehir dışı  
[Otomatik şanzıman] 7,2 [–] 7,1 [6,7] 7,2 [6,9] –  [8,3 - 8,1]

Karma  
[Otomatik şanzıman] 7,6 [–] 7,5 [7,8] 7,5 [7,9] –  [9,0 - 8,8]

CO2 emisyonları1 karma 
[Otomatik şanzıman] 201 gr/km [–] 198 gr/km 

[205 gr/km]
203 gr/km 
[209 gr/km] – [236 - 230 gr/km]

Yükleme alanı 2,466 m2 2,466 m2 2,466 m2 2,466 m2

Dönüş çapı 13,4 m 13,4 m 13,4 m 13,4 m
Boş ağırlık3, 4 
[Otomatik şanzıman] 2.133 kg [–] 2.161 kg 

[2.169 kg]
2.223 kg 
[2.234 kg] –  [2.249 - 2.389 kg]

Yük taşıma kapasitesi4 
[Otomatik şanzıman] 1.067 kg [–] 1.039 kg [1.031 

kg]
1.027 kg [1.016 
kg] –  [861 - 1.001 kg]

Azami yüklü ağırlık 3.200 kg 3.200 kg 3.250 kg 3.250 kg
Römork yükü frenli/
frensiz 3.200/750 kg 3.200/750 kg 3.500/750 kg 3.500/750 kg

Azami çekme ağırlığı 6.130 kg 6.130 kg 6.130 kg 6.180 kg

X-Class | Teknik veriler

Motor için en iyisi: 
Mercedes-Benz orijinal motor yağı

1 Belirtilen değerler, öngörülen ölçüm yöntemine ( [AT] 715/2007 sayılı 
direktifin halen geçerli olan şekline) göre belirlenmiştir. 1999/94/AT 
yönetmeliğinin geçerli olan metnine göre hatırlatmalar: Bilgiler münferit 
bir araç için geçerli olmayıp bir teklifin parçasını oluşturamaz, sadece 

çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amaçlıdırlar. Yakıt tüketimi ve emisyon değerleri araç tipine ve egzoz kademesi seçimine 
bağlıdır. 1999/94/AT yönetmeliği uyarınca CO2 emisyonları belirlenirken, yakıt veya diğer enerji kaynaklarının üretimi ve tedariki ile 
üretilen CO2 emisyonları dikkate alınmamaktadır. 2 Depo tüm motorlarda standart yaklaşık 73 lt. rezerv depo yaklaşık 10 lt. AdBlue® 
deposu yaklaşık 17 lt. 3 (AB) 1230/2012 yönetmeliği uyarınca %90 dolu yakıt, tüm sıvılar ve sürücü dahildir. 4 Gerçek tüketim değerleri 
ayrıca araç ağırlığı ve seçilen donanımlara bağlıdır. Trafik ve hava koşullarının yanı sıra aksesuarlar (örn. tavan rayı, kasa havuzu vs.), 
ağırlık ve hava direnci gibi ilgili araç özelliklerini değiştirebilir, aracın tüketim değerlerini ve sürüş performansını da etkileyebilir.  
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● Standart donanım ○ İsteğe bağlı donanım

1 X 350 d 4MATIC motor ile alınabilir. 24x2 araçların donanımında yer almamaktadır.

Donanım özellikleri

PURE PROGRESSIVE POWER

4x2 [X 220 d] ● - -

4x2 [X 250 d] - ○ ○

4x4 [X 250 d 4MATIC] - ● ●

4x4 [X 350 d 4MATIC] - - ○

Güvenlik

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) ● ● ●

ASR (Antipatinaj sistemi) ● ● ●

BAS (Frenleme kuvveti yardım sistemi) ● ● ●

ESP (Elektronik dengeleme programı) ● ● ●

ETS (Elektronik çekiş sistemi) ● ● ●

EBD (Elektronik güç dağılımı) ● ● ●

Rampa kalkış desteği ● ● ●

Şerit takip asistanı ● ● ●

Aktif şerit takip asistanı1 - - ○

Aktif fren asistanı ● ● ●

Ön aksta 17", arka aksta 16" fren diskleri ● ● ●

Ön ve arkada viraj denge çubukları ● ● ●

Immobilizer ● ● ●

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı ● ● ●

Sürücü ve ön yolcu yan hava yastığı ● ● ●

Sürücü diz hava yastığı ● ● ●

Perde hava yastığı ● ● ●

Gündüz sürüş farları ve 3. stop lambası ● ● ●

Tüm koltuklarda 3 noktalı emniyet kemeri ● ● ●
Arka sıra, dış koltuklarda (ISOFIX) 
çocuk koltuğu bağlantısı ● ● ●

Arka diferansiyel kilidi2 - ● ●

DSR (Yokuş iniş destek sistemi)2 - ● ●

X-Class | Donanım özellikleri21



1 PROGRESSIVE araçlarda 6 ileri manuel şanzıman opsiyonu mevcuttur. 
2 X 350 d 4MATIC motor ile alınabilir. 
3 PROGRESSIVE araçlarda Konfor Paketi ile alınabilir.

PURE PROGRESSIVE POWER

Konfor ve iç mekan

7 ileri otomatik şanzıman1 - ● ●

7 ileri 7G-Tronic Plus otomatik şanzıman2 - - ○

Multifonksiyonel direksiyon simidi ● ● ●

Deri direksiyon simidi, vites topuzu ve el freni - ● ●

Vites değiştirme kulakçıkları2 - - ○

Dynamic select sürüş modu2 - - ○

Hız sabitleyici ve sınırlayıcı ● ● ●

Siyah Tunja koltuk döşemesi ● - -

Siyah Posadas koltuk döşemesi - ● -
Artico deri/Dinamica mikrofiber koltuk 
döşemesi3 - ○ ●

3 farklı seçeneğe sahip dekoratif öğeler - - ●

Dikişli suni deri gösterge paneli - - ●

Macchiato bej tavan döşemesi ● ● ○

Siyah tavan döşemesi - ○ ●

Krom kaplamalı iç tasarım parçaları - ● ●

Spor görünümlü gösterge paneli - ● ●

Alüminyum kaplamalı kapı eşiği panelleri - ● ●

Önde ve arkada toplam 4 adet hoparlör ● - -

Önde ve arkada toplam 8 adet hoparlör - ● ●

Yağmur sensörü - ● ●

Otomatik kararan iç dikiz aynası - ● ●

İç dikiz aynasına entegre pusula fonksiyonu - ● ●

KEYLESS-GO - - ●

Eco Start/Stop2 - - ○

Audio 20 USB (7" renkli) multimedya sistemi ● - -
Audio 20 CD (7" renkli touchpadli) multimedya 
sistemi ○ ● ●

Bluetooth ● ● ●
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1 Sadece Audio 20 CD telematik sistemi ile birlikte alınabilir. 
2 PROGRESSIVE araçlarda Park Paketi ile alınabilir. 
3 PURE araçlarda Plus Paketi ile alınabilir. 
4 PROGRESSIVE araçlarda Konfor Paketi ile alınabilir.

PURE PROGRESSIVE POWER

Konfor ve iç mekan

Dinamik geri görüş kamerası1 ○ ● -

360° kamera2 - ○ ●

PARKTRONIC2,3 ○ ○ ●
Elektrikli ayarlanabilen sürücü ve ön yolcu 
koltuğu4 - ○ ●

Sürücü ve ön yolcu koltuğunda bel desteği4 - ○ ●

Ön yolcu ayak bölmesinde saklama ağı4 - ○ ●

Klima sistemi ● ● -
THERMOTRONIC çift bölgeli 
otomatik klima sistemi4 - ○ ●

Elektrikli yardımcı ısıtma (PTC) - ● ●

Çok kollu helezon yaylı arka süspansiyon ● ● ●

Römork elektrik bağlantı soketi ○ ● ●

Kilitli torpido gözü ● ● ●

Orta konsolda bardak tutucu ● ● ●

Küllük ● ● ●

4 adet 12 V soket ● ● ●
12 V soket ve USB arabirimi içeren saklama 
bölmesi ● ● ●

1,5 lt şişe için tüm kapılarda özel bölme ● ● ●
Katlanabilen ikinci sıra koltukların altında 
saklama alanı ● ● ●

Güneş korumalı ön cam - ● ●

Girişi kolaylaştıran tutamaklar ● ● ●

Aydınlatmalı çıkışlar - ● ●

Ön ayak bölümü aydınlatma - ● ●

İlk yardım seti ve üçgen reflektör ● ● ●

Yedek lastik ve kriko ● ● ●

Yangın tüpü ● ● ●
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1 PROGRESSIVE araçlarda Stil Paketi ile alınabilir. 
2 PROGRESSIVE 4x2 araçlarda 17” alüminyum alaşımlı jantlar standart donanım kapsamında olup 
 18” alüminyum alaşımlı jantlar opsiyonel donanım olarak sunulmaktadır. 
3 PURE araçlarda Plus Paketi ile alınabilir.

PURE PROGRESSIVE POWER

Dış görünüş

Gövde rengi dış parçalar - ● ●

Entegre basamağa sahip arka tampon ● ● -
Entegre basamağa sahip krom kaplamalı arka 
tampon - - ●

Siyah ön ızgara ● - -

Krom görünümlü ön ızgara - ● ●

Krom kaplamalı kapı tutamakları - ● ●

Krom kaplamalı ön koruma ve cam çıtaları - - ●

Krom kaplama çerçeveli ön sis farları - - ●

Elektrik kumandalı dış aynalar ● - -

Elektrik kumandalı ve ısıtmalı dış aynalar - ● ●

Elektrikli katlanabilir dış aynalar - - ●

Halojen farlar ● ● -

Yüksek performanslı LED farlar1 - ○ ●

LED arka stop lambaları1 - ○ ●

Ön far yıkama sistemi1 - ○ ●

17" çelik jantlar ● - -

17" alüminyum alaşımlı jantlar2 ○ - -

18" alüminyum alaşımlı jantlar2 - ● ○

19" alüminyum alaşımlı jantlar - - ●

LED kasa aydınlatması ● ● ●

Yükleme alanında 4 adet bağlama halkası ● - -

Yük sabitlemek için ray sistemi3 ○ ● ●

Yükleme alanında 12V soket ● ● ●
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1 Donanımlar ilgili paket içeriğine dahildir, paketten bağımsız satılamazlar. 
2 PROGRESSIVE 4x2 araçlarda 18” alüminyum alaşımlı jant ile birlikte alınabilir. 
3 POWER araçlarda standart donanım kapsamındadır.

Opsiyonel paketler1 PURE PROGRESSIVE POWER

Konfor Paketi - ○ ●
Elektrikli ayarlanabilen, bel destekli sürücü ve ön 
yolcu koltuğu
Ön yolcu ayak bölmesinde saklama ağı
THERMOTRONIC çift bölgeli otomatik klima 
sistemi
Artico deri/Dinamica mikrofiber koltuk döşemesi

Stil Paketi2 - ○ ○

Yüksek performanslı LED farlar3

LED arka stop lambaları3

Karartılmış arka ve arka yan camlar

Elektrikli açılabilir arka cam

Yan basamaklar

Tavan rayları

Park Paketi - ○ ●

PARKTRONIC

360o kamera

Kış Paketi ○ ○ ○

Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu

Isıtmalı ön cam yıkama sistemi

Plus Paketi ○ - -

PARKTRONIC

Yük sabitlemek için ray sistemi

Opsiyonel Donanımlar

Metalik boya ○ ○ ○

Suni deri koltuk döşemesi ○ - -

Deri koltuk döşemesi - - ○
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Satış Sonrası 
Hizmetlerimizle, değer 
verdiğiniz her şey  
emin ellerde...
Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan Mercedes-Benz Satış Sonrası 
Hizmetleri; bünyesindeki yedek parça, teknik ve servis hizmetlerini sürekli geliştirmekte ve 
Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili servisleriyle Mercedes-Benz sahiplerine ulaştırmaktadır.

Mercedes-Benz hafif ticari aracınızın yıllar sonra, ilk gün olduğu gibi mükemmel çalışması 
sizin kadar bizim de isteğimizdir. Bu nedenle, sürüş keyfiniz hiçbir zaman yarıda kalmasın 
diye uzman servis çalışanlarımız, özel el aletleri ile donatılmış servislerimizde hızlı ve özenli 
bir şekilde çalışmakta ve hafif ticari aracınıza uygun periyodik bakım ve onarım hizmetlerini 
orijinal yedek parça güvencesiyle siz değerli müşterilerimize sunmaktadır. Bu güvenli ellerden 
çıkan Mercedes-Benz hafif ticari aracınızı, hızlı bir şekilde yine kendini en iyi hissettiği yer 
olan “yollara” götürebilirsiniz.

Mercedes Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş., Mercedes-Benz’in global lojistik altyapısı 
sayesinde Mercedes-Benz araçların orijinal yedek parçalarını en kısa sürede temin etmekte 
ve Türkiye çapında hizmet veren bayi ve yetkili servislerine ulaştırmaktadır. Böylece aracınız 
Mercedes-Benz güvencesi ile gerekli bakım ve onarım hizmetini almakta ve orijinalliğinden 
hiçbir şey kaybetmemektedir.

Mercedes-Benz marka hafif ticari araç sahibi olmaya karar veren müşterimiz uygun ödeme 
seçenekleriyle oluşturulan bakım sözleşmesi, servis kampanyası, yedek parça paketleri, 
Mercedes-Benz araç aksesuarları veya koleksiyon ürünleri gibi özel uygulamalarımıza veya 
yetkili servis listelerimiz ile ilgili bilgilere sadece bir tık ile ulaşabilmektedir.

www.mercedes-benz.com.tr





MobiloVan ve 
Service 24h
Mercedes-Benz Mobilo. Teknik arızalar, küçük aksilikler, kaza, şiddet ve hırsızlık olayları 
sonucunda aracınız çalıştırılamaz durumdaysa veya çalıştırılması sakıncalıysa Mobilo, 
yolunuza devam etmenizi sağlayan hizmetleri sunar. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda 444 
62 44 Mercedes-Benz iletişim hattımızı arayın ve Mobilo’nun hayatınızı kolaylaştıran 
hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. 

Mobilo ile aracın çekilmesi, taksi, şoför hizmeti, araç teslim etme hizmeti, yedek araç veya 
kiralama bedeli desteği, otel konaklaması gibi daha yararlı birçok hizmeti sunulmakta ve yola 
kaldığınız yerden tekrar devam etmeniz sağlanmaktadır. Aynı zamanda Mobilo aracınızın 
trafiğe çıkış tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde, iki saati aşan garanti 
onarımlarında da taksi, şoför hizmeti, yedek araç ve araç teslim etme hizmeti sunmaktadır. 

Mobilo aracınızın trafiğe çıkış tarihinden itibaren ilk 2 yıl koşulsuz geçerli olup, yetkili servis 
sürekliliğine bağlı olarak maksimum 30 yıla kadar uzatmak mümkündür. Mobilo hizmeti 
geçerlilik kapsamını daha detaylı öğrenmek için Mercedes-Benz yetkili bayileri ile iletişime 
geçebilirsiniz.

Mercedes-Benz Service24h. Yola her zaman planladığınız şekilde devam edemeyebilir ve 
hafif ticari aracınızı kullanamadığınız bir durum ile karşılaşabilirsiniz. Mercedes-Benz’in 
Service24h hizmeti ile yılın 365 günü  
24 saati yanınızdayız ve gecenin yarısı bile olsa, yolunuza kaldığınız yerden devam etmenizi 
sağlıyoruz. İhtiyacınız olması durumunda 444 62 44 nolu Mercedes-Benz iletişim hattının yol 
yardım hizmetini tuşladığınız andan itibaren mümkün olan en hızlı şekilde yolunuza devam 
etmeniz için her şey kontrol altına alınabilir. 

Uzun hizmet saatleri. Birçok Mercedes-Benz servisi, hafta içi Pazartesi-Cuma günleri arası 
sabah 8’den akşam 10’a kadar ve bazı durumlarda tüm gece açıktır. 

Mercedes-Benz Orijinal Parçaları. Mercedes-Benz orijinal yedek parça ve aksesuarları, 
Mercedes-Benz hafif ticari aracınıza mükemmel uyum sağlayacak, aynı zamanda kalite ve 
güveni size sunacaktır. Yetkili servislerimiz, Mercedes-Benz’in global lojistik altyapısı ile 
Mercedes-Benz orijinal yedek parçaları en kısa sürede temin etmekte ve kullanmaktadır, 
aracınıza kusursuz uyum sağlayacak şekilde mühendislik tasarımına tabi tutulmakta ve seri 
üretim sonrası 15 yıl boyunca temin edilebilecek durumda olacaktır.



Görselde yer alan POWER araç, isteğe bağlı olarak sunulan stil paketi, stil bar ve jant içermektedir.



* Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi, aracınızın ilk günkü özelliklerini 
koruması, güvenlik sistemlerinin işlevini ilk günkü gibi koruyabilmesi ve ihtiyaç durumunda görevini 
yerine getirebilmesi, ikinci el değerinin korunabilmesi için her türlü bakım ve onarımda yetkili servisleri 
tercih etmenizi tavsiye ediyor. 

Tutkularınızın sizi götüreceği son nokta:

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 
biri olarak, Mercedes-Benz marka araç 
sahibi olmak isteyen bireysel ve kurumsal 
müşterilerimize tercihlerine uygun ürünleri 
cazip ödeme planlarıyla sunuyoruz. 

Finansmandan kaskoya geniş hizmet 
yelpazemiz ile “tek noktada tam hizmet” 
anlayışımızı sürdürürken, otomotiv 
finansmanındaki portföy genişliğimiz ile 
güven veriyoruz ve sektörün en büyüğü 
olmanın gururunu sizinle paylaşıyoruz.

Siz yıldızlarla yolculuk ederken, biz ihtiyaç 
duyduğunuz her an ve koşulda yanınızda 
olmaya devam edeceğiz.

Size iyi hizmet sunmak,  
bizim için bir keyif.

Sizi çok iyi tanıyoruz. Mercedes-Benz 
X-Class aracınıza rahatça sahip olmanız 
için tercihlerinize en uygun kredi 
seçeneklerini ve esnek ödeme planlarını 
birlikte belirliyoruz.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile 
hayallerinizdeki X-Class araca keyifle 
ulaşacaksınız...

Standart Ödeme Planı 
Sabit ve düzenli bir geliriniz varsa, bu 
seçenek tam size göre.

Mevsimsel Ödeme Planı 
Geliriniz mevsimsel olarak değişkenlik 
gösteriyorsa, ödemeleriniz neden 
değişmesin?

Tek Noktada Tam Hizmet
Finansman 
Bayi noktalarımızda ister yeni araç, ister 2. 
el araç için tercih edeceğiniz alternatif 
ödeme planları ile kredinizi gelirinize ve 
ihtiyaçlarınıza en uygun koşullarla 
sunuyoruz. 

Mercedes-Benz Kasko ile aracınız her 
şeyiyle Mercedes-Benz* olarak kalsın.

Mercedes-Benz Kasko, Mercedes-Benz 
çatısı altında kendinizi güvende 
hissedeceğiniz bir yol arkadaşıdır. Kalite ve 
güveni temsil eden Mercedes-Benz’inizin 
başına gelebilecek birçok riski teminat 
altına alarak güvenliğinizi ve aracınızın 
bütünlüğünü korur. Mercedes-Benz Kasko 
ile Mercedes-Benz dünyasının daha birçok 
ayrıcalığını yaşayacaksınız. 

Yıldızları seyrettiniz.  
Peki, bir Yıldız’a sahip olmak?





Mercedes-Benz Certified Nedir?

Mercedes-Benz Certified, ikinci el hafif ticari araç piyasasında profesyonel ve üstün kalitede 
hizmetin yanı sıra benzersiz araç seçenekleri de sunan yenilikçi bir markadır.  
Mercedes-Benz Certified, ikinci el hafif ticari araç alım satım işlemlerinizi Mercedes-Benz 
güvencesiyle gerçekleştirmenizi ve düşlediğiniz araçların yanında düşlediğiniz hizmeti de 
almanızı sağlar.

Mercedes-Benz Certified’da hangi araçlar mevcut?

Mercedes-Benz Certified’ın geniş yelpazesinde her marka, model ve yaşta ikinci el hafif ticari 
araç bulunmaktadır. 

Mercedes-Benz Certified’ın avantajları nelerdir?

Detaylı ekspertiz ile güvenilir alım satım hizmetleri sunar. İkinci el hafif ticari araç ile birlikte 
ihtiyacınıza en uygun finansman ve sigorta hizmetini sunar. Alım ve satım aşamalarında 
hizmet süreci hızlı ve güvenlidir. Teknik kontroller Mercedes-Benz Certified standartlarına 
göre yapılır. Detaylı araç temizliği yapılır.

Alım satım işlemleri nasıl gerçekleşir?

Alım ve satım sürecinde araç muayenesi, noter ve trafik işlemlerinin tamamı uzman 
Mercedes-Benz Certified personelimiz tarafından yürütülür. Bu süreç, en üst düzeyde kalite 
anlayışıyla zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleşir.

Aracımı Mercedes-Benz Certified’da nasıl değerlendirebilirim?

Herhangi bir Mercedes-Benz yetkili bayisine aracınızla birlikte giderek yeni bir Mercedes-
Benz hafif ticari araç almak istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Satış danışmanı tarafından 
belirlenecek fiyatta mutabık kalmanız halinde aracınız detay ekspertize alınır, ilk aşamada 
verilen bilgiler ile detay ekserptiz sonuçlarının aynı olması durumunda aracınız kararlaştırılan 
değer üzerinden takasa alınır. Eğer ekspertiz sonuçları beklenenden farklı ise fiyat revize 
edilerek tekrar onayınıza sunulur ve takas işlemi gerçekleşir.



Mercedes-Benz, sunduğu ürünlerin tasarım aşamasından başlamak üzere 
üretim, ürün kullanımı ve satış sonrasında çevreyi koruyacak şekilde hareket 
etmeyi ilke edinmiştir. Bir Mercedes-Benz araç sahibi olarak aracınızın bakım 
ve onarımlarını yetkili servis ağında orijinal yedek parçalar ile yapmanız halinde 
hem aracınızın değerini korur hem de servis hizmeti sonrası çıkan parçaların 

çevreci bir şekilde yeniden kazanıma dahil edildiğinden emin olursunuz. 30.12.2009 tarihinde 
yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü yönetmeliği ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı da kütlesi 3.5 tonu aşmayan araçlardan* kaynaklanan atıkların toplanması, depolanması 
ve değerlendirilmesi ile ilgili araç üreticilerine, satıcılarına, servislerine, araç sahiplerine, geri 
dönüşüm-kazanım-bertaraf tesislerine yeni düzenlemeler getirmiştir. *Yönetmelik, ömrünü 
tamamlamış olan; sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan yolcu taşımaya yönelik 
motorlu araçları, azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan motorlu yük taşıma araçları, motosiklet ve 
motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları ve bunlara ait parçaları kapsamaktadır. Yönetmelik 
kapsamında ömrünü tamamlamış Mercedes-Benz, smart, Maybach, SLR aracınızı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı internet sayfasında duyurulan herhangi bir lisanslı teslim noktasına teslim 
edebileceğiniz gibi Mercedes-Benz Türk’ün anlaşmalı Otokumbara toplama noktasına bir bedel 
ödemeden de teslim edebilirsiniz. Size en yakın teslim noktasını ve teslim şartlarını öğrenmek 
veya başvurunuzu yapmak için www.otokumbara.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Diğer tüm 
sorularınız için bizi Mercedes-Benz İletişim Hattı 444 62 44’ten arayabilir ya da Mercedes-Benz 
İletişim Formu’nu kullanarak soru, öneri ve taleplerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz.
Bu broşürde yer alan verilerle ilgili açıklamalar: Bu baskının redaksiyonun bitiminden sonra 
(Kasım 2018) üründe değişiklik yapılmış olabilir. Teslimat süresi dahilinde, konstruksiyon veya 
şekil değişikleri, renk tonunda sapmalar ve teslimat kapsamında üretici tarafından değişiklik 
yapma hakkı, değişiklikler veya sapmalar satıcının menfaatleri gözetilerek, satın alan için kabul 
edilebilir sınırlar dahilinde kalması şartıyla saklıdır. Satıcı veya üretici, siparişi veya sipariş edilen 
satın alma konusunu işaret veya numaralarla tanımlıyorsa, sadece bu husustan hiçbir hak talebi 
türetilemez. Resimlerde ve açıklamalarda, standart donanım kapsamında olmayan araç aksesuarları 
ve isteğe bağlı donanımlar da belirtilebilir. Renk sapmaları, baskı tekniği ile ilgilidir. Bu basılı belge, 
bazı ülkelerde sunulmayan tipler ve hizmetler içerebilir. Bu broşür uluslararası alanda kullanıma 
sunulur. Yerel olarak ülkelerde geçerli talimatlar, bunların etkileri ve bağlayıcı son durum için lütfen 
Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi bayinize danışınız.
www.mercedes-benz.com.tr
Araç içinde teknik verilerin kaydı: Elektronik araç bileşenleri (Örn. Airbag kumanda kutusu, motor 
kumanda kutusu vs.) teknik araç verilerinin (Örn. fonksiyon arızaları durumundaki mesajlar, araç 
hızı, fren gücü veya sınırlama ve sürüş asistanı sistemlerinin kaza anındaki işlevleri hakkında 
bilgiler gibi) kaydı için veri hafızasına sahiptir (Ses ve video verileri kaydedilmemektedir). Bir arıza 
mesajı gibi veriler, bir kaza durumunda veya özetlenmiş formda anlık kayıt olarak, yapı parçası 
talebi değerlendirmesi yapılması gibi sebeplerle çok kısa bir kayıt süresi boyunca (azami birkaç 
saniye) geçici süreyle kaydedilir. Kaydedilen veriler, eğitimli teknisyenler tarafından teşhis veya 
olası fonksiyon arızlarının ortadan kaldırılması için araçtaki ara birimler üzerinden okunabilir veya 
üretici tarafından araç fonksiyonlarının iyileştirilmesi açısından analiz için kullanılabilir ve işlenebilir. 
Müşterinin isteğine göre veriler ilave opsiyonel hizmetlerin temeli olarak da hizmet edebilir. Verilerin 
araçtan üreticiye veya üçüncü taraflara iletilmesi temelde sadece geçerli yürürlükte mevzuat veya 
müşteriden alınmış onayı ile veri koruma yasası dikkate alınarak gerçekleşir.Araçta kaydedilen 
verilere dair ek bilgiler aracın işletim talimatında bulunmaktadır. Bu talimatları basılı olarak araç 
içinde veya online olarak www.mercedes-benz.com.tr adresinde bulabilirsiniz.


