
T klasės kainoraštis
Galioja nuo 26.07.2022

Modelis Variklio galia Ratų bazė Pavara Maksimali leidžiama 
bendroji masė Kaina su PVM

T klasė 160 A2 75/102 2716 Priekinių ratų pavara 2095 kg 25 250
T klasė 180 A2 96/131 2716 Priekinių ratų pavara 2095 kg 26 260
T klasė 160d A2 70/95 2716 Priekinių ratų pavara 2174 kg 26 770
T klasė 180d A2 85/116 2716 Priekinių ratų pavara 2176 kg 27 780



CL3 Oda aptrauktas vairas 265

D11 Stogo bėgeliai su integruotais pagrindiniais laikikliais 341

E1I Išmaniojo telefono laikiklis (tik su F79) 57

E1K Navigacijos paketas 739

EI0 Mobiliųjų įrenginių belaidžio įkrovimo sistema 228

EM7 2 USB sąsajos vidurinės konsolės gale 30

ES2 12 voltų kištukinis lizdas bagažo arba krovinių skyriuje 44

EX8 Navigacijos sistema „Plus“ 853

EZ5 Parkavimo paketas 1057

EZ7 Aktyvusis parkavimo asistentas 768

F2U Parkavimo pagalbos sistema gale 381

F59 Elektra prilenkiami ir nustatomi išoriniai veidrodžiai 167

F78 Galinės keleivių skyriaus zonos stebėjimo veidrodis 34

F79 Daiktadėžė prietaisų panelyje 113

FE7 Elektra valdomi langai slankiosiose duryse 228

FP3 Veidrodžių paketas 261

FP4 Chromuotos interjero apdailos paketas 225

FR8 Galinio vaizdo kamera 381

FX9 „KEYLESS-GO“ atrakinimo ir paleidimo funkcija 455

FZ5 Signalizacija 500

G7A 7 pakopų automatinė pavarų dėžė 2389

H10 Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių šildymas 383

HH4 Automatinis oro kondicionierius „THERMOTRONIC“ 380

L23 Šviesos diodų rūko žibintai 205

LA1 Tolimųjų šviesų asistentas 205

LG7 „High Performance“ šviesos diodų priekiniai žibintai 944

MA8 Galingesnis generatorius (230 A) 450

P2W „Advantage“ paketas (apimtis: navigacijos sistema, „LINGUATRONIC“ sistema, nemokamas 3 metų žemėlapių atnaujinimas, kelio ženklų atpažinimo sistema, 
automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis, parkavimo paketas, aktyvusis parkavimo asistentas) 1853

P2X

„Premium“ paketas su „STYLE“ paketu (apimtis: veidrodėliai skydeliuose nuo saulės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse, galinės keleivių skyriaus zonos 
stebėjimo veidrodis, blizgios juodos spalvos apdailos elementai, chromuotos interjero apdailos paketas, aplinką sudarantis interjero apšvietimas, 16 colių 5 
dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, dirbtinė oda „ARTICO“, reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atramos reguliavimu, reguliuojamo aukščio 
priekinio keleivio sėdynė, atlenkiami staliukai ant vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošų, vidurinis porankis „ARTICO“, užtamsinti stiklai gale, juodos 
spalvos stiklai)

6578

P2X „Premium“ paketas su „PROGRESSIVE“ paketu (papildomai prie „Style“ paketo: chromuota apdailos juosta ant galinio dangčio, šilko optikos matinės 
sidabrinės spalvos apdailos elementai, 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai, iš dalies oda aptrauktas prietaisų panelis, „ARTICO“ oda (juodos spalvos)) 7232

P48 Galiniai purvasaugiai 49

PJ5 „Technology“ paketas (apimtis: mobiliųjų įrenginių belaidžio įkrovimo sistema, 2 USB sąsajos vidurinės konsolės gale, „KEYLESS-GO“ atrakinimo ir paleidimo 
funkcija, tolimųjų šviesų asistentas, „High Performance“ šviesos diodų priekiniai žibintai) 1490

Q10 Skersinis priekabos prikabinimo įtaisui 387

Q22 Priekabos prikabinimo įtaisas su stacionariai sumontuota rutuline galvute 646

R2C 40,6 cm (16 colių) 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai 596

R2F 40,6 cm (16 colių) 5 dvigubų stipinų dizaino ratlankiai 297

R2G 43,2 cm (17 colių) 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai 938

R87 Atsarginis ratas 124

RR7 Padangų remonto komplektas 57

SF6 Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atramos reguliavimu 222

SL2 Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė 155

V29 Plastikinė grindų danga krovinių skyriuje 113

V78 Krovinio fiksavimo tinklas 192

VL2 Veliūriniai kilimėliai 192
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W70 Užtamsinti stiklai gale, juodos spalvos stiklai 228

Z5L

„Style“ paketas (apimtis: oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena ir vairas, veidrodėliai skydeliuose nuo saulės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse, 
galinės keleivių skyriaus zonos stebėjimo veidrodis, blizgios juodos spalvos apdailos elementai, chromuotos interjero apdailos paketas, aplinką sudarantis 
interjero apšvietimas, 40,6 cm (16 colių) 5 dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, dirbtinės odos „ARTICO“ ir mikropluošto „DINAMICA“ derinys, reguliuojamo 
aukščio vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su juosmens atramų reguliavimu, atlenkiami staliukai ant vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošų, vidurinis 
porankis „ARTICO“, durų apmušalų intarpai „NEOTEX“, užtamsinti stiklai gale)

1706

Z6L

„Progressive“ paketas (apimtis: oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena ir vairas, veidrodėliai skydeliuose nuo saulės vairuotojo ir priekinio keleivio 
pusėse, galinės keleivių skyriaus zonos stebėjimo veidrodis, chromuota apdailos juosta ant galinio dangčio, elektra valdomi langai slankiosiose duryse, šilko 
optikos matinės sidabrinės spalvos apdailos elementai, chromuotos interjero apdailos paketas, 40,6 cm (16 colių) 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai, iš 
dalies dirbtine oda „NEOTEX“ aptrauktas prietaisų panelis, aplinką sudarantis interjero apšvietimas, „High Performance“ šviesos diodų priekiniai žibintai, 
reguliuojamo aukščio vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su juosmens atramų reguliavimu, atlenkiami staliukai ant vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių 
atlošų, vaikų apsauga durims ir langams keleivių skyriuje, dirbtinė oda „ARTICO“ (juodos spalvos su dekoratyvinėmis siūlėmis), vidurinis porankis „ARTICO“, 
durų apmušalų intarpai „NEOTEX“, užtamsinti stiklai gale)

3300

R2C R2F R2G



Standartinė įranga
• Elektrinis stovėjimo stabdys

• Aktyvusis stabdymo asistentas

• Stabdžių sistema su ABS ir ASR sistemomis

• Elektroninė stabilizavimo programa (ESP)

• Daugiafunkcis vairas

• Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas

• Nudažyti bamperiai

• Pajudėjimo iš vietos įkalnėje asistentas

• Skaitmeninis radijas (DAB)

• MBUX multimedijos sistema su DAB

• Išmaniojo telefono integracijos paketas

• Paruošimas „Mercedes me connect“

• 12 voltų kištukinis lizdas keleivių skyriuje

• Mercedes-Benz skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema

• Techninės pagalbos kelyje iškvietimas

• Vidinis galinio vaizdo veidrodis

• Šildomi ir elektra nustatomi išoriniai veidrodžiai

• Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai

• Elektra valdomi priekiniai langai su valdymu vienu paspaudimu

• Porankis su daiktadėže

• Kišenės ant priekinių sėdynių atlošų

• Blizgios juodos spalvos prietaisų panelio apdailos elementas

• Chromuotos radiatoriaus grotelės

• Uždaras pirštinių skyrius priekinio keleivio pusėje

• „KEYLESS-GO“ paleidimo funkcija

• 6 pakopų mechaninė pavarų dėžė

• Šilto oro kanalas į keleivių skyrių

• Oro kondicionierius

• Šilumą izoliuojantys stiklai (visi)

• Šildomas galinis stiklas

• 16 colių plieniniai ratlankiai

• Įspėjimas dėl neužsegtų vairuotojo, priekinio keleivio ir galinių sėdynių saugos diržų

• Šviesos ir lietaus jutiklis

• Aktyvusis eismo juostos išlaikymo asistentas

• Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu

• Aklųjų zonų stebėjimo sistema

• NUOVARGIO ATPAŽINIMO ASISTENTAS

• Halogeniniai priekiniai žibintai

• Šviesos diodų salono apšvietimas

• Greičio ribojimo asistentas

• „ECO start-stop“ funkcija

• Pastovaus greičio palaikymo sistema

• Slėgio padangose priekyje ir gale belaidžio stebėjimo sistema

• Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

• Vidurinė oro pagalvė, šoninės krūtinės ląstos oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės
priekyje ir gale

• Automatinis priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

• Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė

• Kėbulo spalva nudažytos durų rankenos

• Slankiosios durys su langu dešinėje

• Slankiosios durys su langu kairėje

• Vaikų apsaugos užraktai keleivių skyriaus duryse

• Kėbulo spalva nudažytas slankiųjų durų bėgelio uždangalas

• „FOLD & LOAD“ 1/3 : 2/3 santykiu padalinta vientisa galinė sėdynė

• Kilimas keleivių skyriuje

• Kilimas bagažo skyriuje

• Bagažo skyriaus uždangalas

• Juodos spalvos „Norwich“ audinys

• Fiksuoti šoniniai langai gale

• Atveriami langai slankiosiose duryse

• Galinis dangtis

• Langas galiniame dangtyje arba galinėse duryse su valymo ir apiplovimo sistema

Garantijos sąlygos
Automobiliams galioja 2 metų gamyklinė garantija be ridos apribojimo. Yra galimybė pratęsti garantijos terminą.

„Mobilo“ paketas ir antikorozinė garantija
Papildomai prie 2 metų gamintojo garantijos ir 3 metų papildomos pardavėjo garantijos iš UAB „Veho Lietuva“ įsigytai naujai transporto priemonei galioja unikalaus „Mobilo“ paketo
sąlygos ir garantija nuo korozijos poveikio iki 30 metų. „Mobilo“ paketas padeda kelionės metu jaustis saugiau, užtikrindamas visą parą veikiančią pagalbą, specialisto atvykimą,
automobilio remontą ar pakaitinės transporto priemonės suteikimą. Daugiau informacijos apie „Mobilo“ paketo ir antikorozinės garantijos sąlygas rasite www.mercedes-benz.lt.

Daugiau informacijos
Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO2 emisija
Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 5,3-6,7 l/100 km, CO2 tarša mišriomis sąlygomis: 138-153 g/km.

Mercedes-Benz atstovybės Lietuvoje: Vilnius, Pirklių g. 9, tel. 8 5 266 59 00 | Kaunas, Vakarinis aplinkkelis 6A, tel. 8 37 301 201 | Klaipėdos r., Vilniaus pl. 8,  
Sudmantų k., Sendvario sen., tel. 8 46 323 780  www.mercedes-benz.lt


