
Marco Polo en Marco Polo ACTIVITY.
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Adieu dagelijkse sleur, hallo Marco Polo en Marco Polo ACTIVITY. 
Een jacuzzi haalt het niet tegen natuurlijke warmwaterbronnen en het stadsver-
keer verzinkt in het niets bij eindeloze kustwegen. Voor sommige zaken zijn  
compromissen gewoon geen optie. Maar daarvoor is er nu de nieuwe Marco Polo, 
een uitgestoken hand om de meeste indrukwekkende facetten van de wereld 
met andere ogen te ontdekken. En dat in een comfortabele en veelzijdige wagen 
die met zijn perfect design en royaal interieurconcept een uniek woongevoel 
op de weg brengt.

Avontuur, sportieve uitdaging of roadtrip: voor iedereen die niet alleen graag 
reist, maar zijn vrije tijd het liefst actief doorbrengt, past de nieuwe Marco Polo 
ACTIVITY als gegoten. Neem afscheid van de dagelijkse sleur en herontdek uw 
avontuurlijkheid dankzij zijn ruimte en vele functionele details. Tenslotte zijn er 
geen nieuwe paden te ontdekken in de fitnesszaal en avonturen beleeft u niet  
op uw terras. Waarop wacht u nog? Ga op ontdekkingsreis.

Beleef uitzonderlijke momenten.
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Beleef uitzonderlijke momenten.

4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 BlueTEC 
Dolomietbruin metallic
Lichtmetalen velgen in 5-spakendesign,  
tremolietgrijs gelakt en glansgedraaid,  
bekleding leder Lugano zijdebeige,  
sierelementen pianolaklook zwart

8 | Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 CDI 
Indiumgrijs metallic
Stalen velgen met bandenmaat 225/55 R 17,  
bekleding stof Santiago kristalgrijs

Uw wagen doet dat al.

Marco Polo.
20 | Ruimteconcept
22 | Motoren
23 | Versnellingsbak en onderstel
24 | Integraal veiligheidsconcept
25 | Hulpsystemen
27 | Multimediasystemen
28 | Standaarduitrusting
30 | Opties

Marco Polo ACTIVITY.
32 | Ruimteconcept
34 | Motoren
35 | Versnellingsbak en onderstel
36 | Hulpsystemen
39 | Multimediasystemen
40 | Standaarduitrusting
42 | Opties

44 | Verdere standaarduitrusting en opties
46 | Originele accessoires 
47 | Velgen 
48 | Service en financiële diensten 
50 | Bekleding en sierelementen 
51 | Koetswerkkleuren
52 | Afmetingen Marco Polo
53 | Afmetingen Marco Polo ACTIVITY
54 | Technische gegevens Marco Polo
55 |  Technische gegevens  

Marco Polo ACTIVITY

Op de afbeeldingen kunnen ook accessoires en opties/uitrustingen weergegeven zijn die ten opzichte van de standaarduitrusting kunnen worden bijbesteld/weggelaten.

Marco Polo 250 BlueTEC: brandstofverbruik gecombineerd: 6,1 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 159 g/km.
Marco Polo ACTIVITY 200 CDI brandstofverbruik gecombineerd: 6,4–5,9 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 155–168 g/km.
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U weet vandaag nog niet waar u morgen wakker wordt? De nieuwe Marco Polo geeft u deze vrijheid 
door zijn doordacht ruimteconcept, het uitzetdak met twee slaapplaatsen en twee extra plaatsen op de 
comfortzetels. Uitgerust met hoogwaardige materialen en een intuïtief multimediaconcept fascineert 
hij reeds voor de reis begint. En met zijn motoren die weinig verbruiken en tegelijk krachtig zijn, zet hij 
niet alleen met zijn design nieuwe normen op de weg. Een compacte reiswagen geschikt voor lange 
trajecten, die zelfs bij alledaags gebruik kan overtuigen met zijn veelzijdigheid: voor iedereen die veel 
waarde hecht aan design en comfort.

Hiermee verklaart u uw onafhankelijkheid.
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De nieuwe Marco Polo maakt van bijna elke plaats op uw lijst met reisbestemmingen een tweede 
thuis, dankzij de exclusieve uitrustingskenmerken zoals de vloer in jacht-look en een modern 
meubelconcept met kleerkast en opbergbak onder de zitbank. Omdat het eten altijd het best 
smaakt tussen de eigen vier muren, mogen natuurlijk het omvangrijke keukenblok en de koel-
box niet ontbreken, net als praktische laden met reisapotheek. Voor u met de inwendige mens 
versterkt naar de volgende bestemming vertrekt, laat u uw reisbelevenissen het beste de revue 
passeren gelegen op de comfortabele ligbank met pneumatische zetels – in de weergaloos aan-
gename sfeer van de sfeerverlichting1. 

Sterrenkeuken onder een open hemel.

1  Verkrijgbaar als optie.
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Dagelijkse routine uit, vrije tijd aan. De nieuwe Marco Polo ACTIVITY bewijst met zijn uitzetdak van het ene op 
het andere moment zijn geschiktheid voor vrijetijdsdoeleinden. Een veelzijdigheid die zich ook doorzet in de 
grote keuze aan aandrijfvarianten – van voorwiel- en achterwiel- tot vierwielaandrijving1. En als u toch eens in 
het drukke stadsverkeer onderweg bent, kunt u genieten van de hoge wendbaarheid en de mogelijkheid om  
in ondergrondse parkeergarages te parkeren2. Eigenschappen die van de nieuwe Marco Polo ACTIVITY een 
variabele, rendabele vrijetijdswagen maken voor gezinnen en spontane vrijetijdsactiviteiten.

Eerst de vrije tijd. Daarna genieten.

1  De vierwielaandrijving is volgens planning verkrijgbaar vanaf december 2014. 2  Voertuigafmetingen op pagina 53.
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In de nieuwe Marco Polo ACTIVITY is elke dag anders dan de vorige. Talrijke praktische opbergmogelijkheden en  
een variabel, functioneel ruimteaanbod bepalen zijn interieur. Een draaibare bestuurders- en voorpassagierszetel,  
een praktisch 12 V-stopcontact en een ventilatieruit in de passagiersruimte zorgen ervoor dat spontane ontdekkers 
ook ver weg van het leven van alledag geen comfort moeten missen. En dankzij het mechanische uitzetdak en  
de comfortabele zit-/ligbank geniet u niet alleen van een aangename stahoogte, maar verandert u de nieuwe 
Marco Polo ACTIVITY met slechts enkele handgrepen in een vrijetijdswagen met max. vijf slaapplaatsen. Slaapwel!

Ruimte voor uw dromen. En nog veel meer.
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Van het stadsverkeer tot in afgelegen oorden, dankzij de standaard ATTENTION ASSIST en zijwindassistent is veiligheid uw 
vaste begeleider. Maar dat niet alleen: innovatieve, als optie verkrijgbare hulp- en veiligheidssystemen zoals DISTRONIC 
PLUS1, de spoorassistent, het LED Intelligent Light System en de dodehoekassistent2 verhogen de veiligheid nog eens extra. 
Ook al kennen wij uw reisbestemmingen niet – COLLISION PREVENTION ASSIST bewaakt steeds het verkeer en waarschuwt  
u voor een potentiële aanrijding. Maatregelen die van de kampeer- en vrijetijdswagens van Mercedes-Benz toekomstgerichte 
voertuigen in hun klasse maken, en ervoor zorgen dat u, uw reisgezellen en andere weggebruikers veilig kunnen genieten 
van elke rit. 

De volgende reis komt eraan. Dat staat vast!

1 Met COLLISION PREVENTION ASSIST, alleen verkrijgbaar voor Marco Polo. 2 Voor de Marco Polo ACTIVITY volgens planning verkrijgbaar vanaf het 1ste kwartaal 2015.
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Met de nieuwe vrijetijdswagens van Mercedes-Benz gaat de reis consequent richting brandstofbesparing en emissie-
reductie. En dat zonder in te boeten op rijcomfort en -dynamiek. Hiermee levert Mercedes-Benz een verantwoordelijke 
bijdrage aan de toekomst en zorgt het door te voldoen aan de emissienorm Euro 6 Gr. I1 nu al voor morgen. Waar u ook 
naar toe rijdt – dankzij krachtige en zuinige motoren en innovatieve BlueEFFICIENCY-technologieën bent u niet alleen 
onderweg met een verbruik vanaf 5,8 liter2 maar ook met de puurste vorm van rijplezier – in de efficiëntste wagens van 
hun klasse.

Een absoluut natuurtalent.

1  Geldt voor Marco Polo 250 BlueTEC en Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC.
2 Marco Polo ACTIVITY 220 CDI met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS. Brandstofverbruik gecombineerd: 5,8 l/100 km; CO2-emissie: 152 g/km. 

Marco Polo 250 BlueTEC: brandstofverbruik gecombineerd: 6,1 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 159 g/km.
Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 158 g/km.
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Voor korte of lange trajecten – met de nieuwe Marco Polo en Marco Polo ACTIVITY wisselt u met nog meer plezier en gemak tussen 
het leven van alledag en uw vrije tijd. Ze verenigen een unieke rijdynamiek met comfort en leiden u zowel krachtig als efficiënt naar 
uw bestemmingen. Zelfs zwaar terrein blijft u moeiteloos de baas met de 4MATIC vierwielaandrijving1. En de optimaal teruggedrongen 
interieurgeluiden maken elke kilometer die u aflegt nog aangenamer. 

Enthousiasme is grenzeloos. 

1  De vierwielaandrijving is volgens planning verkrijgbaar vanaf december 2014. 



18

Marco Polo en Marco Polo ACTIVITY. De Mercedes-Benz 
kampeer- en vrijetijdswagens brengen u rendabel, milieu-
vriendelijk en ontspannen naar uw vakantiebestemmingen. 
De efficiënte motoren sparen uw reisbudget en het milieu. 
De variant van 140 kW met standaard BlueEFFICIENCY-
pakket voldoet nu al aan de emissienorm Euro 6. Een  
omvangrijke airbaguitrusting en het unieke gamma stan-
daard hulpsystemen bieden veiligheid en ondersteunen u 
tijdens elke rit – niet alleen op reis. 

Marco Polo. Het aantrekkelijk design van de Marco Polo, 
dat aanleunt bij de actuele vormgeving van de personen-
wagens van Mercedes-Benz, kan iedereen bekoren. U  
geniet exclusief van het buitengewone rij-, woon- en slaap-
comfort in het interieur. Als optie wordt u op reis onder-
steund door de afstandsregeling DISTRONIC PLUS1 en het 
multimediasysteem COMAND Online. Aangekomen bij  
de bestemming, voelt u zich snel thuis dankzij de hoog-
waardige kampeerwagenuitrusting.

Marco Polo ACTIVITY. Functionele camper of ruime vrije-
tijdswagen voor max. vijf personen: 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. Al even veelzijdig als het interieur 
zijn de aandrijfvarianten: voorwielaandrijving, achterwiel-
aandrijving of vierwielaandrijving2 – met een aangepaste 
moto risering is alles mogelijk. 

De Marco Polo en Marco Polo ACTIVITY highlights.

Maak kennis met de 
Marco Polo en  
Marco Polo ACTIVITY 
in het 3D-model.

1  Met COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 De vierwielaandrijving is volgens planning verkrijgbaar vanaf december 2014. 

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 158 g/km. 
Marco Polo 250 BlueTEC: brandstofverbruik gecombineerd: 6,1 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 159 g/km.
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Slapen. In de Marco Polo kunnen vier personen dromen 
van nieuwe avonturen: het uitzetdak herbergt een royale 
slaapplaats voor twee. Bijzonder aangenaam zijn de  
puntelastische veren onder de schuimrubberen matras, 
wat zo comfortabel is dat niemand naar het eigen bed 
thuis verlangt. De 2-persoons zitbank kan elektrisch in de 
bedstand worden gezet. De luchtkussens van de pneu-
matische zijdelen van de rugleuning en zitting, die tijdens 
het rijden zijdelingse ondersteuning bieden, worden  
hierbij geledigd. Samen met de bedverlenging ontstaat zo 
een aangenaam vlak ligvlak voor twee personen. 

ALLES OM AANGENAAM TE KUNNEN SLAPEN

Dakbed voor twee personen met een ligvlak van circa 2,05 x 1,13 m  
(totale belasting circa 160 kg) en een veiligheidsnet

2-persoons zitbank als comfort-ligplaats voor twee personen met bedverlenging 
en een ligvlak van ca. 2,03 x 1,13 m, apart verstelbare rugleuningen

Elektrische ventilatieruit achterin (rechts) zorgt voor extra verluchting

Rolgordijnen achter en een gordijn voor de voorruit, waarmee het  
slaapcompartiment donker kan worden gemaakt

Getinte ruiten achterin beschermen tegen nieuwsgierige blikken en reduceren 
opwarming door de zon

Extra warmeluchtverwarming met standverwarmingsfunctie (optie)

Welkom thuis.  
De nieuwe Marco Polo.
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Wonen. De Marco Polo toont vele talenten als het erom 
gaat het nuttige aan het aangename te paren. In de  
volledig geïntegreerde keuken kunt u gerechten klaarmaken 
en aan de uitklaptafel kunt er samen van genieten. De 
praktische kasten en opbergvakken bieden voldoende ruimte 
voor alles wat onderweg nodig is: van keukengerei tot  
kleding. En met een max. stahoogte van 2,35 m bij open 
uitzetdak blijft in het woongedeelte steeds voldoende 
plaats om zich tevreden uit te strekken. De kampeeruit-
rusting van de Marco Polo is ontwikkeld samen met  
onze beproefde partner Westfalia. U krijgt een doordachte 
en kwalitatief hoogwaardige kampeerwagenuitrusting, 
waarop u onderweg lang en betrouwbaar een beroep zult 
kunnen doen.

UW COMfORTABEL APPARTEMENT

Tweepits-kookfornuis op gas en spoelbak

Compressorkoelbox (12 V), 40 l, tot –20 °C, stil en rendabel

Pantrykast met opbergvak en drie schuifladen 

Verschuifbare uitklaptafel, bevestigd aan het keukenblok

Draaibare comfortzetels voor bestuurder en voorpassagier

Kampeertafel en twee kampeerstoelen, plaatsbesparend opgeborgen (optie)

Kleerkast met verlichte spiegel en opbergkast in het dak

Verswatertank van 38 l en afvalwatertank met volume van 40 l

Functionele console met 230 V-stopcontact en usb-aansluiting

Usb-aansluiting in het dakbedopbergvak voor

Hoogwaardige interieurverlichting in LED-technologie, optionele 
sfeerverlichting onderaan de keukenkast
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Motoren. Rijpleziermaker.
HET MOTORENGAMMA

Marco Polo 200 CDI van 100 kW (136 pk) vermogen  
en 330 Nm maximumkoppel, Euro 5b+ Gr. III

Marco Polo 220 CDI van 120 kW (163 pk) vermogen  
en 380 Nm maximumkoppel, Euro 5b+ Gr. III

Marco Polo 250 BlueTEC van 140 kW (190 pk) [+10 kW (+14 pk)2] vermogen 
en 440 Nm [+40 Nm2] maximumkoppel, Euro 6 Gr. I

BlueEFFICIENCY-pakket1

De ECO start/stop-functie zet de motor tijdelijk af wanneer het voertuig stilstaat, 
waardoor met name in stads- en stop-and-go-verkeer het brandstofverbruik 
wordt verlaagd

Fuel-Efficiency generator met verbeterd rendement die de motor ontlast

De bekleding van de koetswerkbodem verbetert de aerodynamica dankzij 
een gunstige luchtgeleiding onder het voertuig

De drie koppelsterke 4-cilinder-dieselmotoren maken  
elke rit tot een genoegen met hun wendbare rijprestaties 
en economisch brandstofverbruik. Nog spaarzamer en 
emissie-armer bent u onderweg met het BlueEFFICIENCY-
pakket1. De variant van 140 kW met een maximumkoppel 
van 440 Nm combineert efficiënt rijplezier en het verbruik 
van een 4-cilinder met de kracht van een 6-cilinder.

De Marco Polo 250 BlueTEC stelt  
een maximumkoppel van 440 Nm in het 
bereik tussen 1400 en 2400 t/min  
ter beschikking. 
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1  Standaard i. c. m. 7G-TRONIC PLUS. 2 De kortstondige toename van vermogen en koppel met de Overtorque-technologie wordt geactiveerd in de AGILITY SELECT-modi ”C”, ”S” en ”M”. Technische gegevens incl. verbruikswaarden vindt u op pagina 54.

Marco Polo 200 CDI: brandstofverbruik gecombineerd: 6,7–6,1 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 176–160 g/km. Marco Polo 220 CDI: brandstofverbruik gecombineerd: 6,3–6,0 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 158–164 g/km. Marco Polo 250 BlueTEC: brandstofverbruik  
gecombineerd: 6,1 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 159 g/km.
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De mogelijkheden van de aandrijflijn voor de Marco Polo zijn even veelvuldig als haar doelstellingen. De basis hiervoor 
vormen de drie onderstelvarianten met comfortabele, sportieve of adaptieve karakteristiek in het AGILITY CONTROL- 
onderstel, dat wendbaarheid en comfort op een uitmuntende manier combineert. De standaard handgeschakelde  
6-versnellingsbak stelt u voor elke rijsituatie de juiste versnelling ter beschikking. Bij de versie van 140 kW, of als  
optie in combinatie met de andere motoriseringen, kiest de automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS de versnellingen 
met een uitstekend schakelcomfort. Daarna kunt u nog altijd de rijkarakteristiek kiezen met de AGILITY SELECT- 
schakelaar – sportief, comfortabel of bijzonder rendabel. En als u ook prachtige plaatsen wilt opzoeken waar het  
wegdek het laat afweten, komt u ook met de optionele vierwielaandrijving 4MATIC1 uitstekend terecht. 

Techniek. Uitgebreide keuze.

1  De vierwielaandrijving is volgens planning verkrijgbaar vanaf december 2014.

DE ONDERSTELVARIANTEN

Het comfortonderstel (standaard) zorgt voor een comfortabel rijgedrag met 
een uitstekend geluidscomfort en bovendien een goede rijdynamiek.

Het sportonderstel (optie) inspireert met uitstekende rijdynamiek en souplesse.

Het AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem (optie) 
combineert wendbaarheid met bijzonder hoog rijcomfort.
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Integraal veiligheidsconcept voor de Marco Polo. 

VEILIG RIjDEN 

Het standaard concentratiehulpsysteem ATTENTION  
ASSIST kan met behulp van talrijke parameters typische  
vermoeidheidsverschijnselen herkennen en de bestuurder 
waarschuwen. Ook standaard aan boord is de zijwind-
assistent, die helpt vermijden dat de wagen van de juiste  
rijstrook afwijkt bij sterke zijwind. Het als optie verkrijg-
bare Spoor-pakket bestaat uit de dodehoek- en de spoor-
assistent. De combinatie van beide hulpsystemen zorgt  
voor een aanzienlijke verhoging van de rijveiligheid en onder-
steuning van de bestuurder. Het helpt de bestuurder het 
voertuig op de rijbaan te houden en bij het wisse len van 
rijstrook op meervakswegen.De als optie verkrijgbare  
radargebaseerde afstandsregeling DISTRONIC PLUS1 houdt 
automatisch de afstand tot de voorligger in stand.

BIj GEVAAR

Het als optie verkrijgbare preventieve PRE-SAfE®-systeem 
kan kritieke rijsituaties reeds vroegtijdig herkennen en  
uit voorzorg beschermende maatregelen nemen. Tot deze 
maatregelen behoren de reversibele gordelspanners  
voor bestuurder en voorpassagier, het sluiten van even-
tueel geopende ruiten en – in combinatie met elektrische 
zetelverstelling – het positioneren van de voorpassagiers-
zetel in een voor een ongeval gunstigere positie.

BIj EEN ONGEVAL 

De omvangrijke uitrusting met airbags, veiligheidsgordels, 
enz. kan in de Marco Polo voorbeeldig bescherming  
bieden bij een ongeval. Tot de standaarduitrusting behoren 
airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en window-
bags voor de bestuurder en voorpassagier.

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 kunnen verscheidene mecha-
nismen, zoals bv. de automatische uitschakeling van de 
motor en de deurontgrendeling, die afhankelijk zijn van 
de ernst en het type van het ongeval, de gevolgen van een 
ongeval milderen en een snelle redding mogelijk maken. 

Als eerste autoconstructeur ter wereld hebben wij een integraal veiligheidsconcept ontwikkeld. Om ongevallen te  
vermijden, om optimaal op gevaar te reageren en om de gevolgen van een ongeval te verminderen. Voor alle inzittenden 
van een Mercedes alsook voor alle andere weggebruikers.

1  Met COLLISION PREVENTION ASSIST.

WIj ZIjN ER VOOR U

Als u onderweg hulp nodig heeft, bereikt u de Mercedes-Benz Service24h 
gratis op het nummer 008001 777 7777. De geïntegreerde telematica-
dienst 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. 

Marco Polo | Integraal veiligheidsconcept
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In de Marco Polo kunt u zich laten ondersteunen door intelligente hulpsystemen, die vooral tijdens lange ritten hun waarde 
bewijzen. Als optie houdt de radargebaseerde afstandsregeling DISTRONIC PLUS1 de afstand tot uw voorliggers in stand  
en ontlast u bij ritten op de autosnelweg en in stop-and-go-verkeer. Het optionele pakket Rijassistentie combineert de 
COLLISION PREVENTION ASSIST, dodehoek- en spoorassistent en het PRE-SAfE® -systeem. Deze hulpsystemen  
helpen u om een minimale afstand aan te houden, voertuigen in de dode hoek op te merken en de rijvakmarkering niet 
ongewild te overschrijden. In onoverzichtelijke situaties kunnen deze systemen helpen ongevallen te voorkomen of de 
ernst ervan te verminderen. 

Veiligheid. Rondom-beschermd-wagen.
VERDERE AANDACHTIGE HELPERS

De zijwindassistent (standaard) helpt vermijden dat de wagen bij sterke 
zijwind van zijn rijstrook afwijkt.

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

De airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en windowbags voor de  
bestuurder en de voorpassagier (standaard) verhogen de passieve veiligheid.

Marco Polo | Hulpsystemen
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Mercedes-Benz Intelligent Drive is de verzamelnaam voor vernieuwende hulp- en veiligheidssystemen, die het  
comfort verhogen en de bestuurder ondersteunen. Met deze intelligent op elkaar afgestemde systemen brengt  
Mercedes-Benz een mijlpaal op het gebied van comfort en veiligheid. Highlights in de Marco Polo zijn het als optie  
verkrijgbare LED Intelligent Light System en het Parkeer-pakket met actieve parkeerhulp en 360°-camera.  
Hiermee ziet de bestuurder op het centrale display de omgeving rondom het voertuig in vogelperspectief – een  
echte hulp in moeilijke parkeer- en rangeersituaties.

Op weg naar rijden zonder ongevallen.  
Mercedes-Benz Intelligent Drive.

1 De verkeersbordenherkenning is onderdeel van het als optie verkrijgbare multimediasysteem COMAND Online. 

INTELLIGENT RIjDEN

Het LED Intelligent Light System (optie) past de verlichting variabel aan de 
licht-, wegdek- en weersomstandigheden aan. 

De verkeersbordenherkenning1 (optie) wijst op herkende snelheidsbeperkingen 
naast de weg alsook op verboden richting en inhaalverboden en ontlast de 
bestuurder.

Het Parkeer-pakket met achteruitrijcamera (optie) toont een fotorealistische 
weergave van de omgeving onmiddellijk achter de wagen op het display van de 
hoofdunit en helpt bij het vermijden van schade bij het parkeren en manoeu-
vreren.

Marco Polo | Hulpsystemen
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Met de Marco Polo bent u op elk moment goed geïnformeerd, bereikbaar en onderhouden. Het als optie verkrijgbare 
multimediasysteem COMAND Online met internetbrowser en hoogwaardige 3D-kaartenweergave navigeert u met behulp 
van de Live Traffic Information naar uw droombestemming. Tijdsbesparend en innovatief is ook de bediening met behulp 
van de ergonomisch vormgegeven COMAND-controller met touchpad, met behulp van LINGUATRONIC of met behulp van 
de app Mercedes-Benz Touch. Hiermee krijgt u met uw smartphone of tablet toegang tot het multimediasysteem en 
kunt u radio, media, navigatiesysteem en internetbrowser comfortabel aansturen van achterin of vanuit bed. 

Multimedia. Reisgids.
UW INfOTAINMENTTALENTEN

De Audio 20 CD met touchpad (standaard) biedt innovatieve mogelijkheden 
met betrekking tot informatie, entertainment en communicatie in het voertuig, 
zoals Bluetooth®-handenvrije installatie, usb-aansluiting en sleuf voor een sd-
geheugenkaart en hij 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 3D-kaartweergave.

De digitale radio (DAB) (optie) fascineert met een ruime programmakeuze, 
een uitstekende ontvangst en een indrukwekkend klankbeeld.

Marco Polo | Multimediasystemen
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HIGHLIGHTS EXTERIEUR

Mechanisch uitzetdak met dakbed voor twee personen

Halogeen-koplampen in reflectietechniek

Zwarte beglazing achterin

Rijlichtassistent

Buitenaansluitingsklepje voor 230-V-stopcontact en water

Schuifraam links vooraan en elektrische ventilatieruit rechts achteraan

Stalen velgen 6,5 J x 16 met bandenmaat 205/65 R 16 en volle wieldeksels

Stijl. Vol. Waardig.  
De standaarduitrusting  
van de Marco Polo.
Veel zaken die u van een premium-kampeerwagen verwacht, 
zijn reeds standaard op de Marco Polo: een doordachte 
campinguitrusting, een modern design en een hoogwaardig 
en ergonomisch ingericht interieur. En vanzelfsprekend 
een voorbeeldige veiligheidsuitrusting. Zijn compacte afme-
tingen en het uitzetdak zorgen voor een hoge mate van 
dagelijkse bruikbaarheid.

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

Draaibare comfortzetels voor bestuurder en voorpassagier

Kampeertafel en -stoelen voor buiten

Sierelementen pianolaklook zwart, glanzend

Halfautomatisch geregelde airconditioning TEMPMATIC

Kastmodel met keukengedeelte: met diverse laden, onderkast en tafel

Compressorkoelbox (12 V), 40 l, classificatie *** (tot –20 °C)

Stof Santiago zijdebeige resp. zwart (optioneel zonder meerprijs)

2-persoons zitbank uitgevoerd als comfort-ligplaats met bedverlengstuk  
(ligvlak van ca. 2,03 x 1,13 m), pneumatische zitkussens en een lade

Zetelrailsysteem met snelvergrendeling

Airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en windowbags voor bestuurder 
en voorpassagier
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Veel. Meer. Waarde. 
Selectie opties Marco Polo.
Naar wens kunt u uw Marco Polo uitrusten met talrijke 
opties voor nog meer individueel rij-, woon-, en slaap-
comfort. De Marco Polo is de enige compacte camper 
die kan uitpakken met een apart openende achterruit, 
sfeerverlichting en het LED Intelligent Light System.

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

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

3  Het EASY-UP-uitzetdak kan elektrisch worden geopend en gesloten.

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

5  Met de afzonderlijke zetel rechts op de eerste zetelrij achterin kan een 
vijfde persoon meereizen in de Marco Polo.

Marco Polo | Opties
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1  Standaard i. c. m. 7G-TRONIC PLUS.

6  De AGILITY SELECT-schakelaar1 maakt naar keuze een comfortabele, 
sportieve of zuinige rijstijl mogelijk.

7  De sfeerverlichting op de sokkels van de kasten wekt met indirect licht 
een aangenaam gevoel van welbehagen op in het interieur. 

8  Met de extra warmeluchtverwarming met schakelklok en temperatuurrege-
ling kan het interieur worden verwarmd zonder dat de motor hoeft te draaien.

9  Het Parkeer-pakket helpt de bestuurder met de actieve parkeerhulp en 
achteruitrijcamera bij het vinden van een parkeerplaats. Met de achter-
uit rijcamera wordt de directe omgeving achter het voertuig zichtbaar 
wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld.



32

Slapen. Voor vakantiereizen en uitstapjes in de vrije tijd – 
voor zowel korte als lange pauzes heeft de Marco Polo 
ACTIVITY altijd twee tweepersoonsbedden beschikbaar. 
Onder het uitzetdak bevindt zich een royale, aangename 
slaapplaats voor twee personen. Bijzonder ergonomisch zijn 
de puntelastische veren onder de schuimrubberen matras. 
Onder ontstaat op de neergeklapte 3-persoons zitbank met 
de bedverlenging een groot, vlak ligvlak voor nog eens 
maximaal drie andere personen. De als optie verkrijgbare 
getinte beglazing achterin met zwart glas beschermt  
tegen nieuwsgierige blikken en helder licht.

ALLES VOOR EEN AANGENAME NACHTRUST

3-persoons zitbank als comfort-ligplaats voor maximaal drie personen met 
bedverlenging en een ligvlak van ca. 1,93 x 1,35 m.

Dakbed voor twee personen met een ligvlak van ca. 2,05 x 1,13 m  
(ca. 160 kg totaalbelasting) en beschermingsnet.

Elektrische ventilatieruiten achterin zorgen voor extra verluchting.

Ondoorzichtige gordijnen achter- en voorin waarmee het interieur zich laat 
verdonkeren zodat van buiten naar binnen kijken niet meer gaat.

Warmtewerend glas rondom, als optie zwart glas achterin.

Extra warmeluchtverwarming met standverwarmingsfunctie (optie).

Vrije tijd is nu mobiel.  
De nieuwe Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Ruimteconcept
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Wonen. Grootse bestemmingen of kleine trips – in 
de Marco Polo ACTIVITY vindt u veel variabel bruikbare 
ruimte om uw plannen te realiseren. Met de comfort-
zetels voor de bestuurder en voorpassagier naar achter 
gedraaid kunt u aan de uitklapbare tafel achterin eten, 
spelletjes spelen of plannen smeden. Intelligente de-
tails – zoals de opsteekbare bekerhouders en de  
elektrische ventilatieruiten achterin – maken het ver-
blijf aan genaam. En de royale laadruimte biedt  
plaats aan veel bagage en sportuitrusting. 

ALLES VOOR ONDERWEG 

Draaibare comfortzetels voor bestuurder en voorpassagier, die zich tijdens 
pauzes laten omdraaien naar achter toe. Op die manier ontstaat samen met 
de achterbank een gezellige zithoek.

Uitklapbare tafel, dankzij railsysteem flexibel verschuifbaar, met twee klapbare 
tafelbladen. Als de tafel niet wordt gebruikt, kan ze eenvoudig in de tafelzuil 
worden weggeklapt.

3-persoons zitbank als comfort-ligplaats met bedverlenging laat zich met  
enkele handelingen omklappen tot ligvlak, doorlaadvriendelijk en flexibel  
verschuifbaar op zetelrailsysteem.

Twee laden onder de 3-persoons zitbank als comfort-ligplaats, waarin 
bijvoorbeeld dekens kunnen worden opgeborgen.

Marco Polo ACTIVITY | Ruimteconcept
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Motoren. Vermogensgamma.
Voor de Marco Polo ACTIVITY heeft u de keuze uit vijf  
4-cilinderdiesels: van de zuinige instapmotor van 65 kW 
(88 pk) tot de topmotor van 140 kW (190 pk). Nog 
spaarzamer en emissie-armer bent u onderweg met het 
BlueEFFICIENCY-pakket1. 

DE MOTORUITVOERINGEN

Marco Polo ACTIVITY 160 CDI van 65 kW (88 pk) vermogen  
en 230 Nm maximumkoppel, Euro 5b+ Gr. III

Marco Polo ACTIVITY 180 CDI van 84 kW (114 pk) vermogen  
en 270 Nm maximumkoppel, Euro 5b+ Gr. III

Marco Polo ACTIVITY 200 CDI van 100 kW (136 pk) vermogen  
en 330 Nm maximumkoppel, Euro 5b+ Gr. III

Marco Polo ACTIVITY 220 CDI van 120 kW (163 pk) vermogen  
en 380 Nm maximumkoppel, Euro 5b+ Gr. III

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC van 140 kW (190 pk) vermogen  
en 440 Nm maximumkoppel, Euro 6 Gr. I

BlueEffICIENCY-PAKKET1

De ECO start/stop-functie zet de motor tijdelijk af wanneer het voertuig 
stilstaat, waardoor met name in stads- en stop-and-go-verkeer het brandstof-
verbruik wordt verlaagd.

De bekleding van de koetswerkbodem verbetert de aerodynamica dankzij 
een gunstige luchtgeleiding onder het voertuig.

Fuel-Efficiency generator met verbeterd rendement die de motor ontlast.

1  Standaard i. c. m. 7G-TRONIC PLUS. Optioneel verkrijgbaar voor de motoren met 100 en 120 kW 
en de handgeschakelde 6-versnellingsbak. Technische gegevens incl. verbruikswaarden vindt 
u op pagina 55.

Marco Polo ACTIVITY | Motoren

De Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC  
beschikt over een maximumkoppel van 
440 Nm in het bereik tussen 1400 en 
2400 t/min.

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC

1500t/min 3000 4500

440 Nm

140 kW

Toerental t/min
Koppel in Nm
Vermogen in kW

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm
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U kunt de aandrijflijn van de Marco Polo ACTIVITY uitstekend configureren volgens uw noden. Het gamma 
omvat voor-, achter- of vierwielaandrijving1, twee versnellingsbakken en twee onderstelvarianten. Bent 
u op zoek naar rijcomfort zoals dat van een berline? Dan opteert u best voor het zeer uitgebalanceerde 
comfortonderstel, achterwielaandrijving en de zacht schakelende automatische transmissie 7G-TRONIC 
PLUS. Schakelt u liever zelf? Dan zijn de motoriseringen van 65 en 84 kW gekoppeld aan een vlot schake-
lende handgeschakelde 6-versnellingsbak met voorwielaandrijving en basisonderstel Plus wellicht  
aantrekkelijke opties voor u. En als u vaak op slechte wegen rijdt of op sneeuw of ijs, dan bevelen we de 
vierwielaandrijving 4MATIC1 aan voor meer tractie en rijstabiliteit. 

Aandrijving. Ruime keuze aan varianten.
DE AANDRIjfVARIANTEN1 

Voorwielaandrijving en handgeschakelde 6-versnellingsbak voor de Marco 
Polo ACTIVITY 160 CDI van 65 kW (88 pk) vermogen en Marco Polo ACTIVITY 
180 CDI van 84 kW (114 pk) vermogen 

Achterwielaandrijving en handgeschakelde 6-versnellingsbak, optioneel 
7G-TRONIC PLUS, voor de Marco Polo ACTIVITY 200 CDI van 100 kW (136 pk) 
vermogen en Marco Polo ACTIVITY 220 CDI van 120 kW (163 pk) vermogen

Achterwielaandrijving en 7G-TRONIC PLUS voor de Marco Polo ACTIVITY  
250 BlueTEC van 140 kW (190 pk) vermogen

Marco Polo ACTIVITY | Versnellingsbak en onderstel

De aandrijfvarianten van de Marco Polo ACTIVITY

4 x 2 4 x 2 4 x 4

1  De vierwielaandrijving is volgens planning verkrijgbaar vanaf december 2014. 

Marco Polo ACTIVITY 160 CDI: brandstofverbruik gecombineerd: 6,4 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 169 g/km. Marco Polo ACTIVITY 180 CDI brandstofverbruik gecombineerd: 6,4 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 169 g/km. Marco Polo ACTIVITY 200 CDI brandstofverbruik 
gecombineerd: 6,4–5,9 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 155-168 g/km. Marco Polo ACTIVITY 220 CDI brandstofverbruik gecombineerd: 6,0–5,8 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 157–152 g/km. Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km;  
CO2-emissie gecombineerd: 158 g/km.
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Goed als u op reis steeds een aandachtige begeleider aan boord heeft. In de Marco Polo ACTIVITY kunt 
u zich laten ondersteunen door een uitgebreide selectie voorbeeldige veiligheids- en hulpsystemen.  
De afstandswaarschuwing COLLISION PREVENTION ASSIST1 helpt bij het aanhouden van de minimum-
afstand tot een voorliggend voertuig en waarschuwt optisch als deze minimumafstand wordt overschreden. 
Wanneer gevaar voor een aanrijding bestaat, klinkt bovendien een hoorbaar waarschuwingssignaal: een 
waardevolle ondersteuning, vooral op lange trajecten. Reeds standaard aan boord is de zijwind assistent, 
die helpt vermijden dat de wagen van de juiste rijstrook afwijkt bij sterke zijwind. Daar komt een omvang-
rijke standaard airbagbescherming bij: met airbags voor de bestuurder en voorpassagier, thorax-bekken-
zijdelingse airbags en windowbags voor. 

Veiligheid. Care-pakketten. 
HIER VINDT U VEEL VEILIGHEID

ATTENTION ASSIST kan dankzij tal van parameters tekenen van vermoeidheid 
herkennen en de bestuurder waarschuwen. 

Gordelwaarschuwing voor bestuurder en voorpassagier. 

Het PRE-SAfE®-systeem biedt in kritieke rijsituaties preventieve bescherming. 

De spoorassistent2 kan helpen ongevallen te voorkomen wanneer een rijstrook 
onbewust wordt verlaten. 

De dodehoekassistent3 kan helpen bij het vermijden van ongevallen bij het 
wissel van rijstrook. 

De windowbags kunnen bij een aanrijding van opzij bescherming bieden 
tegen hoofdletsel. 

1  Ook onderdeel van het optionele pakket Rijassistentie. 2 Onderdeel van het optionele Spoor-pakket en pakket Rijassistentie. 3 Onderdeel van het optionele Spoor-pakket en 
pakket Rijassistentie (volgens planning verkrijgbaar vanaf 1ste kwartaal 2015).

Marco Polo ACTIVITY | Hulpsystemen
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De hulpsystemen voor de Marco Polo ACTIVITY maken rij-
den en aankomen even spannend. Het als optie leverbare 
LED Intelligent Light System past de verlichting van het 
wegdek automatisch aan de rijsituatie aan en zorgt op  
on bekende wegen voor een betere oriëntatie en dus meer 
veiligheid. Op de bestemming aangekomen, ondersteunt 
het als optie leverbare Parkeer-pakket u met de actieve 
parkeerhulp bij het vinden van een parkeerplek, inpar-
keren en uitparkeren. De bij het pakket behorende achter-
uitrijcamera toont het gebied direct achter het voertuig 
op het display van het audiosysteem. Hierdoor kunt u meer 
ontspannen manoeuvreren. 

Hulpsystemen.  
Comfortverhogers.

ALTIjD PARAAT OM U TE HELPEN

De adaptieve grootlichtassistent1 regelt de lichtbundel van de koplampen 
afhankelijk van de verkeerssituatie en ontlast de bestuurder tijdens ritten 
in het donker. 

De wegrijhulp voor op hellingen zorgt voor meer comfort en veiligheid tijdens 
het wegrijden op hellingen. 

De rijlichtassistent schakelt het rijlicht, afhankelijk van de lichtomstandigheden, 
automatisch in of uit. 

1  Behoort tot de uitrusting van het LED Intelligent Light System. 

Marco Polo ACTIVITY | Hulpsystemen
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De moderne audiosystemen zorgen voor de beste connec-
ties in de Marco Polo ACTIVITY. Dankzij de Bluetooth®-
verbinding van Audio 15 kunt u in het voertuig handenvrij 
telefoneren, sms-berichten laten weergeven en muziek  
afspelen. Met de navigatiemodule Becker® MAP PILOT 
wordt Audio 15 optioneel uitgebreid tot een hoog-
waardig, intuïtief bedienbaar navigatiesysteem met 2D- en 
3D-kaartweergave. Ook mobiele eindapparatuur als een 
mp3-speler of iPod® kan met behulp van de usb- of Aux-In 
aansluiting met het audiosysteem worden verbonden. 

Multimedia.  
Entertainmentprogramma.

UW COMMUNICATIEHULP

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

De Audio 15 (optie) biedt bovendien een hogeresolutie-display met  
tft-technologie, 14,7-centimeter beelddiagonaal en een iPod®-interface.

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

Marco Polo ACTIVITY | Multimediasystemen
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HIGHLIGHTS EXTERIEUR

Halogeen-koplampen in reflectietechniek

Mechanisch uitzetdak met dakbed voor twee personen

Warmtewerend glas rondom reduceert opwarmen van het interieur door de zon 

Stalen velgen 6,5 J x 16 met banden 195/65 R 16 en wielnaafdoppen

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

De Marco Polo ACTIVITY heeft standaard veel aan boord 
dat u nodig heeft om spontaan te overnachten en voor 
een aangenaam verblijf. U zult zijn functionele details, zoals 
de omvangrijke interieur- en omgevingsverlichting met 
leesspots, onderweg en op uw reisbestemmingen naar 
waarde weten te schatten.

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

Tafelpakket met o.a. 12 V-stopcontact achterin en bekerhouder

Draaibare comfortzetels voor bestuurder en voorpassagier

Kunststofvloer met zetelrailsysteem en snelvergrendeling

Ondoorzichtige gordijnen achterin en in de cockpit

3-persoons zitbank als comfort-ligplaats met bedverlenging en twee laden

Stof Santiago zwart resp. kristalgrijs (optioneel zonder meerprijs)

Radiovooruitrusting met 2-wegsluidsprekers vooraan1

Airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en windowbags voor bestuurder 
en voorpassagier

1 Voor de Marco Polo ACTIVITY volgens planning verkrijgbaar vanaf het 1ste kwartaal 2015.
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Actief. Sport. Ruimte.  
Selectie opties  
Marco Polo ACTIVITY.
Individuele plannen voor de vakantie en vrije tijd kunnen 
het beste worden gerealiseerd met een individueel uitge-
rust voertuig. Met opties als de uitklapbare luifel en de 
extra warmeluchtverwarming met radiografische afstands-
bediening kunt u uw Marco Polo ACTIVITY perfect op  
uw reisdoelen afstemmen. En voor onderweg zijn diverse 
opties leverbaar die het rijden nog veiliger en aangenamer 
maken. 

MEER COMfORT EN VEILIGHEID

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

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

03  Het met leder beklede stuurwiel en de met leder beklede versnellings-
hendel zorgen voor exclusiviteit in het interieur en verfraaien de cockpit.

04  De uitklapbare luifel boven de schuifdeur zorgt voor meer woonruimte 
en schaduw.

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

Marco Polo ACTIVITY | Opties
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06  Het Parkeer-pakket helpt de bestuurder met de actieve parkeerhulp en 
achteruitrijcamera bij het vinden van een parkeerplaats. Met de achter-
uitrijcamera wordt de directe omgeving achter het voertuig zichtbaar  
wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld.

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

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

09  Met de extra warmeluchtverwarming met schakelklok en temperatuur-
regeling kan het interieur worden verwarmd zonder dat de motor hoeft  
te draaien.

Marco Polo ACTIVITY | Opties
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Vakantie. Reis. Plezier. Nog meer standaarduitrusting en opties.
INTERIEUR

Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Verlichte spiegels in de zonnekleppen ● ●

Opschrift instap Mercedes-Benz, verlicht ● –

Multifunctioneel stuurwiel met reiscomputer ● ○

Afsluitbaar handschoenkastje ● ●

Combi-instrument met kleurenscherm ● –

Zetelrailsysteem met snelvergrendeling ● ●

Vloerbedekking in interieur voor ● ○

Lederen stuurwiel en lederen versnellingspook ○ ○

Uitstaplichten ● ●

EXTERIEUR
Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Buitenspiegels, verwarmbaar en elektrisch verstelbaar ● ●

Halogeenmistlampen vooraan – ○

Donker, zwartgetint glas achteraan ● ○

COMfORT

Audio 10 of Audio 15 – ○

Audio 20 CD (met touchpad) ● –

Navigatiesysteem Becker® MAP PILOT – ○

COMAND Online ○ –

Klimhulpsysteem ● ●

Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Extra warmtewisselaar achter ● ○

Verwarmbare zetels voor bestuurder/voorpassagier ○ ○

Automatische airconditioning THERMOTRONIC ○ ○

Warmeluchtverwarming ○ ○

Extra warmwaterverwarming ○ ○

Comfort-dakbedieningseenheid ● ●

Comfort-bestuurder-/voorpassagierszetel, draaibaar ● ●

Halfautomatisch geregelde airconditioning  
TEMPMATIC

● ○

Verlichting in de handgreep achter met leeslampjes – ●

Tafel, neerklapbaar en verstelbaar ● ●

Verdere standaarduitrusting en opties
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TECHNIEK
Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Stuurwiel verstelbaar in hoek en hoogte ● ●

Tweewegluidsprekers voor en achter ● ○

Stopcontact 12 V koffer/laadruimte ● ○

Stopcontacten 12 V voor achterste zetelrijen  
rechts en links1

● ●

AGILITY SELECT-schakelaar2 ○ –

Rijlichtassistent ● ○

TEMPOMAT ○ ○

Elektr. bediening voor schuifdeur rechts ○ ○

Schuifvenster vooraan links in zijwand ● –

Ruit in achterklep met ruitenwisser en sproeier ● ●

Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Binnen- en omgevingsverlichting – ●

Elektrisch openklapbare ruit voor de passagiersruimte – ●

VEILIGHEID/ONDERSTEL

Remzadels met Mercedes-Benz opschrift ○ –

COLLISION PREVENTION ASSIST ○ ○

Dodehoekassistent3 ○ ○

Regensensor ● ○

Actieve parkeerhulp ○ ○

PRE-SAFE®-systeem ○ ○

Marco 
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Parkeer-pakket met 360°-camera ○ –

Spoorassistent ○ ○

Concentratiehulpsysteem ATTENTION ASSIST ● ●

Airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en  
windowbags voor bestuurder en voorpassagier

● ●

Actieve schuifdeurvergrendeling ● ●

Parkeer-pakket met achteruitrijcamera ○ ○

● Standaarduitrusting   ○ Optie

1 Bij de Marco Polo alleen een stopcontact rechts. 2 Alleen i. c. m. 7G-TRONIC PLUS. 
3 Voor de Marco Polo ACTIVITY volgens planning verkrijgbaar vanaf het 1ste kwartaal 2015.

Verdere standaarduitrusting en opties
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Met de accessoire-ideeën van Mercedes-Benz kunt u 
de uitrusting van uw Marco Polo kampeerwagen nog indi-
vidueler aan uw wensen aanpassen. Mercedes-Benz  
Originele accessoires  zijn optimaal op uw voertuig afge-
stemd en beantwoorden aan de strengste eisen op  
het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Originele accessoires.
1  fluwelen matten. Elegant, hoogwaardig tufting-fluwelen tapijt met opge-

stikt opschrift Mercedes-Benz.

2  Velgen in 16-spakendesign. Lichtmetalen velgen in 16-spakendesign, 
zwart glansgedraaid, met banden 245/45 R 191.

3  Velgen in 10-dubbelspakendesign. Lichtmetalen velgen in 10-dubbel-
spakendesign, zwart glansgedraaid, met banden 245/45 R 181.

Originele accessoires

1  Verkrijgbaar vanaf het 1ste kwartaal 2015.

De afbeeldingen kunnen ook originele accessoires tonen die niet in alle landen verkrijgbaar zijn.
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RS3 RL5

RL8RS3

De Marco Polo en Marco Polo ACTIVITY staan steeds op aantrekkelijke velgen. Vooral  
de grote lichtmetalen velgen geven de wagens een persoonlijke uitstraling en accentueren 
hun sportieve karakter. De stalen velgen worden visueel verfraaid met standaard volle 
wieldoppen.

Velgen.
RS3 Stalen velgen met bandenmaat 195/65 R 16  

(Standaard voor Marco Polo ACTIVITY) 

RS3 Stalen velgen met bandenmaat 205/65 R 16 
(Standaard voor Marco Polo)

RL5 Lichtmetalen velgen in 10-spakendesign, vanadium-
zilver gelakt, met bandenmaat 225/60 R 16 (optie)

RL8 Lichtmetalen velgen in 5-spakendesign, vanadium-
zilver gelakt, met bandenmaat 225/55 R 17 (optie)

Velgen

RK8 Lichtmetalen velgen in 20-spakendesign, vanadium-
zilver gelakt, met bandenmaat 225/55 R 17 (optie)

RA9 Lichtmetalen velgen in 5-spakendesign, tremoliet-
grijs gelakt en glansgedraaid, met bandenmaat 
245/45 R 18 (optie)

RL3 Lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign, 
zwart gelakt, met bandenmaat 245/45 R 19 (optie)
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Mobilo. Eersteklas hulp bij pech. Inbegrepen in onze service.

Met een Mercedes rijden is een zorgeloze, unieke ervaring. 
Maar dat belet niet dat dat gevoel onderbroken kan wor-
den door pech. Of erger nog, door een ongeval. Dankzij 
Mercedes-Benz Mobilo, de gratis pechverhelping van  
Mercedes-Benz, staat u ook dan niet alleen. U belt het gratis1 
nummer 00800 1 777 77 77 en onze professionals zijn  
al onderweg. Hun hulp is niet alleen bijzonder snel en vak-
kundig, maar ook bijzonder inbegrepen in onze service. 
En dat binnen heel Europa!

Maak uzelf wegwijs doorheen onze serviceoplossingen bij 
pech:

In geval van panne. Mercedes-Benz Mobilo zorgt ervoor 
dat uw wagen zo snel mogelijk weer de baan op kan. Zo 
geniet u met de Service24h van snelle bijstand onderweg 
en loopt u geen onnodige vertraging op. Als uw Mercedes 
door een ernstig technisch defect toch aan de kant moet 
blijven staan, helpen wij u zo weer op weg met een ver-
vangwagen, trein of vliegtuigticket, taxidienst of een ander 
alternatief.

Mercedes-Benz financial. Uw Mercedes is flexibel, ook 
financieel.

Het leven biedt eindeloos veel mogelijkheden. Gelukkig zijn 
onze financiële diensten even flexibel als uw wensen en 
dromen. Want bij Mercedes-Benz Financial geniet u van een 
brede waaier aan financiële & verzekeringsoplossingen. 
Welke weg u ook wilt inslaan – wij helpen u om uw wensen 
zo ongecompliceerd en snel mogelijk te verwezenlijken.

Interesse? Ontdek ons uitgebreid dienstenaanbod op 
www.mbfs.be, neem contact op met uw Mercedes-Benz 
Partner of bel naar 02 254 68 90. Ons gespecialiseerd 
team staat ten allen tijde ter beschikking om u te informe-
ren of een offerte op maat te maken.

Let op: geld lenen kost ook geld.

Onder voorbehoud van aanvaarding van het kredietdossier 
door Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV –  
Tollaan 68 – B1200 Brussel – btw: BE 0405.816.821 – 
RPR Brussel.

Meer dan een ster. Een heel universum.

1  Dit hotlinenummer kan gratis via een vaste telefoon of gsm worden opgeroepen. In bepaalde Europese landen worden voor een oproep met de gsm kosten aangerekend, die door de netbeheerder  
worden bepaald. Als uw netbeheerder geen internationale of kosteloze oproepen toestaat, raden wij u aan het specifieke landnummer te gebruiken, dat u op de Service24h-sticker vindt.  
Afbeelding rechts: MERCEDES AMG PETROAS F1 W05, SEIZOEN 2014.
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42Bij een kleine tegenslag. Pech kan iedereen overko-
men. Maar wat een gemoedsrust als u dan op Merce-
des-Benz Mobilo kunt terugvallen! Als u uw sleutels ver-
loren bent, bijvoorbeeld, of als u zonder olie of 
koelmiddel valt, de foute brandstof hebt getankt of er in 
uw auto regenwater binnenlekt.

Bij pogingen tot inbraak, ongevallen of vandalisme.
Kan uw wagen niet meer rijden in één van deze gevallen, 
dan staat Mercedes-Benz Mobilo voor u klaar.

Service24h. Onze Mercedes-Benz Service24h staat dag 
en nacht voor u paraat. Of u nu een lekke band of een 
platte batterij heeft in België of in het buitenland, u kunt 
steeds op ons team terugvallen. Na één telefoontje or-
ganiseren wij voor u in een recordtijd alle diensten om u uit 
de nood te helpen. Want de Mercedes-Benz Service24h 
beperkt zich niet tot pechverhelping.

Ontdek alle voorwaarden op mobilo.mercedes-benz.be of 
bij uw Mercedes-Benz Partner.

Add+ your Service. De nieuwe serviceprogramma’s van 
Mercedes-Benz.

Uw Mercedes voegt zich perfect naar uw wensen. En dat 
geldt ook voor zijn onderhoud. Want de serviceprogramma’s 
van Mercedes-Benz zijn al even veelzijdig als uw wagen. 
Met behulp van onze verschillende pakketten voegt u 
precies die servicegerichte toets toe die u nodig acht.

Ontdek de toegevoegde waarde van onze Advance, 
Compact en Excellent serviceprogramma’s en Add+, een 
servicepakket naar wens. Want welke optie u ook kiest,  
wij onderhouden uw wagen steeds volgens de strikte richt-
lijnen van Mercedes-Benz, aan transparante maandprijzen.

Add+ persoonlijk advies. Bereken uw maandelijkse  
bijdrage op www.serviceproducts.mercedes-benz.be 
of vraag een gepersonaliseerde offerte aan uw  
Mercedes-Benz Partner.
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VY6

VY5VY0

VY4

VX9 VX7

FHO

Bekleding en sierelementen.

Uitrustingen

VY0 Stof Santiago zwart Marco Polo1

VY4 Stof Santiago zwart

VY5 Stof Santiago kristalgrijs1

VY6 Stof Santiago zijdebeige

VX7 Leder Lugano zwart2

VX9 Leder Lugano zijdebeige2

Sierelementen

FH0 Pianolaklook, zwart glanzend

Marco Polo Marco Polo ACTIVITY

1   Als optie verkrijgbaar.
2   Optie.

Bekleding en sierelementen
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5610

6580

9134

9197

7368

8526

3589 7701

9744

5890

9963

9147

Koetswerkkleuren voor Marco 
Polo en Marco Polo ACTIVITY. 

1 Optie.

Unikleuren Metaalkleuren1

Unikleuren

3589 Jupiterrood

5610 Navyblauw

6580 Granietgroen

7701 Kiezelgrijs

9147 Poolwit

Metaalkleuren1

5890 Cavansietblauw

7368 Flintgrijs

8526 Dolomietbruin

9134 Bergkristalwit

9197 Obsidiaanzwart

9744 Briljantzilver

9963 Indiumgrijs

Koetswerkkleuren
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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. Met uitzetdak ontstaat een interieurhoogte van maximaal 2,35 m. 
1  Interieurhoogte. 2 Breedte van de bagageruimte. 3 Gemeten op de vloer van het voertuig en de diepte van de bagageruimte. 4 Maximale breedte van de passagiersruimte.

Marco Polo | Afmetingen

Vooraan Achteraan

Bank in ligpositie

Zijaanzicht met open uitzetdak

Dakbed in uitzetdakBank in zitpositie

2050

3200 895

5140

1928

10
90

H tot ca. 521

2030

11
30

11
30

2249

(2057 bij ingeklapte spiegels)

19
80

H

12
78

1

28
39

12
20

901

12
60

4

7243

2653

10
73

2
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Afmetingen Marco Polo ACTIVITY.

Vooraan Achteraan

Bank in zitpositie Dakbed in uitzetdak

Zijaanzicht met open uitzetdak

Bank in ligpositie

H tot ca. 521

15
52

4

(2060 bij ingeklapte spiegels)

2050

11
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11
30

H
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12
20
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7493
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1
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Technische gegevens Marco Polo.

1  Gegevens volgens 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 (richtlijn [EG] 715/2007 in de telkens huidige geldige versie. Gegevens volgens richtlijn  
1999/94/EG in de huidige geldige versie: de gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van het aanbod, maar dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken. 4 Tankinhoud voor alle motoren standaard ca. 57 l, als optie ca. 70 l.  
Tankinhoud AdBlue® voor Marco Polo 250 BlueTEC en Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: 11,5 l. 5 Gegevens volgens richtlijn 92/21/EG in de versie die geldig is bij het in druk gaan. (Met bestuurder 68 kg, bagage 7 kg, alle bedrijfsvloeistoffen en 90 % gevulde tank.) 6 Uitrustingen en uitvoeringen  

 DIESELMOTOREN

Marco Polo 200 CDI Marco Polo 220 CDI Marco Polo 250 BlueTEC

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

Cilinderinhoud in cm3 2143 2143 2143

Max. vermogen1 in kW (pk) bij t/min 100 (136)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

Maximumkoppel1 in Nm bij t/min 330/1200–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

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

Acceleratie van 0 -100 km / u in  s   
[automatische versnellingsbak]

14,4 [13,4] 12,3 [11,3] – [9,8]

Topsnelheid ca. in  km / u  [automatische versnellingsbak] 183 [181] 194 [195] – [200]

Standaardbanden2 205/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17

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

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

zonder BlueEFF.
8,3 [–]

5,7 [–]

6,7 [–] 

met BlueEFF.
7,9 [7,0]

5,6 [5,6]

6,5 [6,1]

zonder BlueEFF.
7,6 [–]

5,5 [–]

6,3 [–]

met BlueEFF.
7,4 [6,8]

5,4 [5,5]

6,1 [6,0]

met BlueEFFICIENCY-pakket
– [6,9]

– [5,6]

– [6,1]

CO2 - emissie3 in  g / km  gecombineerd  
[automatische versnellingsbak]

176 [–] 171 [160] 164 [–] 160 [158] – [159]

Emissieklasse Euro 5b+ Gr. III Euro 5b+ Gr. III Euro 6 Gr. I

Kofferinhoud in l 670 670 670

Draaicirkel in m 11,8 11,8 11,8

Leeggewicht5, 6 in kg [automatische versnellingsbak] 2390 [2410] 2390 [2410] – [2440]

Nuttig laadvermogen in kg6 [automatische versnellingsbak] 660 [640] 660 [640] – [610]

Max. toegelaten gewicht in kg 3050 3050 3050

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

Max. toegelaten treingewicht in kg 5050, 5550 5050, 5550 5050, 5550
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Technische gegevens Marco Polo ACTIVITY.

DIESELMOTOREN

Marco Polo ACTIVITY 160 CDI Marco Polo ACTIVITY 180 CDI Marco Polo ACTIVITY 200 CDI Marco Polo ACTIVITY 220 CDI Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC

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

1598 1598 2143 2143 2143

65 (88)/3800 84 (114)/3800 100 (136)/3800 120 (163)/3800 140 (190)/3800

230/1500–2000 270/1500–2500 330/1200–2400 380/1400–2400 440/1400–2400

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

Handgeschakelde 6-versnellingsbak 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 

19,9 [–] 15,1 [–] 13,2 [12,1] 11,3 [10,3] – [9,2]

156 [–] 169 [–] 184 [182] 194 [195] – [200]

195/65 R 16 195/65 R 16 195/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17

zonder BlueEFFICIENCY-pakket zonder BlueEFFICIENCY-pakket zonder BlueEFF. met BlueEFF. zonder BlueEFF. met BlueEFF. met BlueEFFICIENCY-pakket
7,9 [–]

5,6 [–]

6,4 [–]

7,9 [–]

5,6 [–]

6,4 [–]

8,1 [–] 
5,4 [–]

6,4 [–]

7,8 [6,7]

5,3 [5,4] 
6,2 [5,9]

7,4 [–] 
5,3 [–]

6,0 [–]

7,0 [6,5]

5,1 [5,4] 
5,8 [5,8]

– [6,8] 
– [5,5]

– [6,0] 

169 [–]  169 [–] 168 [–] 163 [155] 157 [–] 152 [152] – [158]

Euro 5b+ Gr. III  Euro 5b+ Gr. III  Euro 5b+ Gr. III Euro 5b+ Gr. III Euro 6 Gr. I 

830 830 830 830 830

12,9 12,9 11,8 11,8 11,8

2050 [–] 2050 [–] 2150 [2170] 2150 [2170] – [2200]

750, 1000 [–] 750, 1000 [–] 650, 900 [630, 880] 650, 900 [630, 880] – [600, 850]

2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050

1200, 1000/750 2000, 1800/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

4000, 4050 4800 4800, 5050, 5300, 5550 4800, 5050, 5300, 5550 4800, 5050, 5300, 5550

kunnen door een verhoging/verlaging van het leeggewicht het nuttig laadvermogen beïnvloeden. Meer informatie krijgt u bij uw Mercedes-Benz verkoper. 7 De kortstondige toename van vermogen en koppel met behulp van de Overtorque-technologie wordt in de AGILITY SELECT-standen  
”C”, ”S” en ”M” geactiveerd.  Opties en originele accessoires (bv. dakrails, fietsdragers enz.) kunnen relevante voertuigeigenschappen wijzigen, zoals bv.  gewicht, rol- en luchtweerstand, en naast het verkeer en de weersomstandigheden een invloed hebben op de verbruikswaarden en de 
rijprestaties. Meer technische gegevens vindt u op www.mercedes-benz.be

Marco Polo ACTIVITY | Technische gegevens



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 de V-Klasse ook in de toekomst aan de wettelijke quota voor recycling en besparing van de hulpbronnen 
voldoen.

Meer informatie over het recyclen van oude voertuigen, hun verwerking en de voorwaarden voor terugname vindt u op www.mercedes-benz.be

Over de gegevens in deze catalogus: de redactie van deze brochure werd op 30.04.2014 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 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. 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 concessiehouder om de meest recente geldende voorschriften. 
www.mercedes-benz.be
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