
X klasės bazinės kainos

Modelis
Galingumas, 
kW/AG

Kategorija Transmisija
Bendroji masė, 
kg

Sėdimųjų vietų 
skaičius

Kaina (Eur) 
be PVM

Kaina (Eur) 
su PVM

X 220 d PURE 120/163 N1 6M, 4x2 3250 1+4  27 100,00    32 791,00   

X 220 d PURE 120/163 N1 6M, 4MATIC 3250 1+4  28 400,00    34 364,00   

X 250 d PURE 140/190 N1 6M, 4MATIC 3250 1+4  29 000,00    35 090,00   

X 220 d PROGRESSIVE 120/163 N1 6M, 4MATIC 3250 1+4  30 900,00    37 389,00   

X 250 d PROGRESSIVE 140/190 N1 6M, 4x2 3250 1+4  30 100,00    36 421,00   

X 250 d PROGRESSIVE 140/190 N1 6M, 4MATIC 3250 1+4  31 500,00    38 115,00   

X 350 d V6 PROGRESSIVE 190/258 N1 7A, 4MATIC 3250 1+4  39 200,00    47 432,00   

X 250 d POWER 140/190 N1 6M, 4MATIC 3250 1+4  36 100,00    43 681,00   

X 350 d V6 POWER 190/258 N1 7A, 4MATIC 3250 1+4  42 700,00    51 667,00   

X klasės kainoraštis
Galioja nuo 2018-10-01



Pasirinktina X klasės papildoma įranga
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• Papildomai pasirenkama įranga  - Negalima įranga

* „Metallic“ spalva • • • 686,07  

A71 Galinės ašies diferencialo blokatorius (tik 4MATIC) • • • 664,29  

C2B Pakaba su 20 mm padidinta prošvaisa • • • 294,03  

E1D DAB (Digital Audio Broadcasting) skaitmeninė radijo stočių transliacijos sistema (tik su EA1 arba EJ9). • • • 451,94  

E57 El. paruošimas priekabos kabliui su ESP priekabos stabilizavimo sistema • • • 174,24  

EA1 Radijo sistema MB Audio 20 CD su 7'' spalvotu 800x480 ekranu ir jutikline konsole, Bluetooth, USB. WMA, AAC, MP3, WAV. • • - 228,69  

EG9 Navigacija Garmin MAP PILOT (tik su EA1) • • • 544,50  

EJ9 Multimedijos ir navigacijos sistema Comand Online - • - 3 212,55  

EJ9 Multimedijos ir navigacijos sistema Comand Online - - • 2 983,86  

EV5 Paruošimas navigacijai Garmin MAP PILOT (tik su EA1) • • • 381,15  

EZ6 Parkavimosi paketas – PARKTRONIC (EZ8) + 360° vaizdo kamera (JS1) - • • 1 197,90  

F2J Šlifuoto aliuminio priekinės panelės apdaila - - • 119,79  

F2K Matinės rudos medienos vaizdo priekinės panelės apdaila - - • 299,48  

F2Q Paketas “Plus”: PARKTRONIC (EZ8), krovinio tvirtinimo bėgeliai (VV2) • - - 936,54  

F2R
Paketas “Comfort”: el. reguliuojamos priekinės sėdynės (SF1+SF2), sėdynės nugarėlės išlinkimo reguliavimas priekinėse sėdynėse (SE4+SE5), 
sėdynių apmušalai - dirbtinė oda Artico /audinys Dinamica (S1H), automatinė klimato kontrolės sistema THERMOTRONIC (HH4), tinklelis daiktams 
šalia priekinio keleivio kojų  (V5E)

- • - 1 655,28  

F2S
Paketas “Style”: LED žibintai priekyje (LG7) ir dalinai gale (L22), tamsinti salono stiklai (W70), el. stumdomas galinis langelis (W85), išoriniai 
slenksčiai (T1A), bėgeliai stogo bagažinei (D14), 18'' lieti ratlankiai (R1C)

- • - 2 940,30  

F2S
Paketas “Style”: tamsinti salono stiklai  (W70), el. stumdomas galinis langelis (W85), išoriniai slenksčiai (T1A), bėgeliai stogo bagažinei (D14), 19'' 
lieti ratlankiai (R1E)

- - • 1 807,74  

F2W Žiemos paketas: priekinių sėdynių šildymas (H15+H16) ir šildomi langų plovimo purkštukai (F2F) • • • 457,38  

FF2 Centrinė konsolė su 1-DIN lizdu • • • 99,10 

FR8 Galinės eigos vaizdo kamera • • • 435,60  

FY1 Apsaugos sistema su posvirio ir tūrio davikliais • • • 435,60  

G7A Automatinė pavarų dėžė (7 pavarų) (X220 d ir X250 d) • • • 1 524,60  

R1A 17'' lengvojo lydinio ratlankiai (6-ių stipinų dizaino) • - - 544,50  

R1A 17'' lengvojo lydinio ratlankiai (6-ių stipinų dizaino) - • - 0,00  

R1B 17'' lengvojo lydinio ratlankiai (6-ių dvigubų stipinų dizaino) • - - 762,30  

R1B 17'' lengvojo lydinio ratlankiai (6-ių dvigubų stipinų dizaino) - • - 217,80  

R1C 18'' lengvojo lydinio ratlankiai (6-ių dvigubų stipinų dizaino) - • - 544,50  

R1C 18'' lengvojo lydinio ratlankiai (6-ių dvigubų stipinų dizaino) - - • 0,00  

R1D 18'' lengvojo lydinio ratlankiai (5-ių dvigubų stipinų dizaino) - • - 762,30  

R1D 18'' lengvojo lydinio ratlankiai (5-ių dvigubų stipinų dizaino) - - • 217,80  

R1E 19'' lengvojo lydinio ratlankiai (6-ių dvigubų stipinų dizaino) - • - 1 197,90  

R1E 19'' lengvojo lydinio ratlankiai (6-ių dvigubų stipinų dizaino) - - • 653,40  

R1F 19'' lengvojo lydinio ratlankiai  (14-os stipinų dizaino) - • - 1 197,90  

R1F 19'' lengvojo lydinio ratlankiai  (14-os stipinų dizaino) - - • 653,40  

R1K Atsarginis ratas su lietu ratlankiu vietoje standartinio plieninio • • • 304,92  

RM0 Visasezoninės padangos (vietoje standartinių vasarinių) • • • 174,24  

RM1 Žieminės M+S padangos (vietoje standartinių vasarinių) • • • 174,24  

S1B Rudos odos interjeras - - • 1 197,90  

S1G Juodos odos interjeras - - • 1 197,90  

V85 Paketas rūkantiesiems • • • 40,29  

VD7 Juodos medžiagos lubos - • • 288,59  

VU9 Dirbtinės juodos odos sėdynių apmušalai • - - 114,35  

W1B Kėbulo spalvos galinio stiklo apsauginės grotelės • • - 348,48  

Y16 Gesintuvas (gamyklinio tvirtinimo) • • • 119,79  

R1A R1B R1C R1D R1E R1F R1G



X klasės PURE standartinė įranga
• Radiatoriaus grotelės su juodos spalvos matinėmis lamelėmis

• Priekinis bamperis ir bamperio moldingai juodos matinės spalvos

• Galinis bamperis juodos matinės spalvos su integruota pakopa

• Durelių rankenėlės - juodos matinės spalvos

• 43,2 cm (17'') plieniniai ratlankiai (R1G)

• Halogeniniai žibintai (L12)

• Rūko žibintai (L16)

• Automatiniai dienos šviesos žibintai

• El. reguliuojami išoriniai veidrodėliai (F54), juodos matinės spalvos

• Kilpos kroviniams tvirtinti, po 2 kėbulo šonuose

• Medžiaginiai juodi sėdynių apmušalai Tunja (VY2)

• Vidaus durų rankenos juodos spalvos,  blizgios

• Oro išpūtimo angos su chromo apvadu, grotelės - juodos, blizgios

• Priekinė panelė juoda, grublėto paviršiaus

•
Pavarų perjungimo svirties ir rankinio stabdžio rankenos juodos, perjungimo svirties 
aplikacija - juoda, blizgi

• Salono grindys padengtos PVC danga

•
Vairuotojo (S02) ir priekinio keleivio sėdynės reguliuojamos mechaniškai (SL1), 
vairuotojo sėdynė - reguliuojamo aukščio

• Daugiafunkcis vairaratis

• Mechaniškai užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis (F61)

• Radijo sistema  Audio 20 USB (EJ8) 

• 4-ių garsiakalbių sistema  (EL9)

• 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė (X220 d ir X250 d modeliams)

• 7G-TRONIC PLUS automatinė pavarų dėžė (X350 d modeliams)

•
Priekinis bamperis automobilio spalvos, bamperio moldingai - juodos matinės 
spalvos

• Radiatoriaus grotelės su matinio chromo spalvos lamelėmis

• Galinis bamperis automobilio spalvos su integruota pakopa

• Durelių rankenėlės - chromo

• 43,2 cm (17'') lengvojo lydinio ratlankiai (R1A)

• El. reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai (F68), automobilio spalvos

• Krovinių tvirtinimo bėgeliai (VV2) ant trijų kėbulo sienelių

• Medžiaginiai juodi sėdynių apmušalai Posadas (S1F)

• Vidaus durų rankenos chromo spalvos

• Priekinis bamperis  automobilio spalvos, bamperio moldingai - chromo

• Galinis bamperis - chromo apdaila

• 45,7 cm (18'') lengvojo lydinio ratlankiai (R1C)

• „LED High Performance“ priekiniai žibintai (LG7) su apiplovimu,

• dalinai LED galiniai žibintai (L22)"

• Rūko žibintai su chromo apdaila (F1B)

•
El.užlenkiami (F64), reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai (F68), automobilio 
spalvos

• Chromo apdailos juostelės po stiklais

• El.reguliuojamos vairuotojo (SF1) ir priekinio keleivio sėdynės (SF2)

• Kondicionierius (HO6)

• Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės saugos pagalvės

• Saugos užuolaidos priekyje ir gale

• Saugos pagalvė vairuotojo keliams

• Adaptyvūs stabdžiai su ABS

• Stabdymo asistentas su avarinio stabdymo režimu BAS

• Elektroninė stabilumo programa (ESP)

• Eismo juostos laikymosi pagalbinė sistema

• Kelio ženklų atpažinimo sistema

• Pajudėjimo įkalnėn pagalba

• Mercedes-Benz pagalbos nelaimėje iškvietimas

• Elektriniai priekinių ir galinių durų stiklų kėlikliai

• Pastovaus greičio palaikymo sistema

• 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė

• ECO start/stop funkcija (tik mechaninės pavarų dėžės atveju)

• Vairo padėties reguliavimas

• Elektrinis į saloną pučiamo oro šildytuvas PTC (HZ0)

• 12 V elektros lizdai (4 vnt.)

• 17’’ atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu + domkratas

• Padangų slėgio davikliai

• Vasarinės padangos

• Oro išpūtimo angos su chromo apvadu ir chromo grotelėmis

• Salono grindys padengtos kilimine danga (V5J)

•
Pavarų perjungimo svirties (C1J) ir rankinio stabdžio rankenos  (B1A) aptrauktos 
juoda oda, perjungimo svirties aplikacija - chromo

• Daugiafunkcis vairaratis aptrauktas juoda Nappa oda (CL3)

• Kojų apšvietimas priekyje (LC7), įlipimo pašvietimas (LB9)

• Saulės skydeliai su apšviečiamais veidrodėliais

• Aliuminio apdailos intarpai su "Mercedes-Benz" užrašu durų slenksčiuose (C1A)

• 8-ių garsiakalbių sistema (E67)

• Saulę sulaikantis priekinis stiklas su juosta

• Automatiškai tamsėjantis salono veidrodėlis su integruotu kompasu

• Stiklo valytuvų lietaus jutiklis (JF1)

• Radijo sistema Audio 20 CD su jutikline konsole (EA1) 

• Klimato kontrolės sistema THERMOTRONIC (HH4)

• Tinklelis daiktams šalia priekinio keleivio kojų  (V5E)

•
Prietaisų panelė ir durų palangės aptraukti Artico dirbtinės odos danga su siūlėmis 
(J1C)

• Beraktė užrakto bei užvedimo sistema KEYLESS-GO (FX9)

• Sėdynių apmušalai juodi - dirbtinė oda Artico / audinys Dinamica (S1H)

• Juoda matinė Pixel dizaino priekinės panelės apdaila (F2I)

• Juosmens atrama vairuotojo (SE5) ir priekinio keleivio (SE4) sėdynėms

X klasės PROGRESSIVE standartinė įranga (papildomai/vietoje X klasės PURE standartinės įrangos)

X klasės POWER standartinė įranga (papildomai/vietoje X klasės PROGRESSIVE standartinės įrangos)



UAB „Silberauto“ − oficiali Daimler AG atstovė Lietuvoje
trapo@silberauto.lt
Vilnius, Pirklių g. 9, tel. 8 5 266 59 20
Kaunas, Vakarinis aplinkkelis 6A, tel. 8 37 301 202
Klaipėdos r., Vilniaus pl. 8, Sudmantų k., Sendvario sen., tel. 8 46 323 780

Garantijos sąlygos
Automobiliams galioja 2 metų gamyklinė garantija be ridos ribojimo.
Garantija pradeda galioti nuo automobilio registracijos Valstybiniame automobilių registre datos.

Papildoma korozijos garantija kėbulo ar dugno prarūdijimui iš vidaus į išorę
Naujiems automobiliams ši garantija galioja pirmiausiai iki pirmojo aptarnavimo (tepalų servisas PLIUS arba apžiūra). Su kiekvienu Mercedes-Benz autorizuotose dirbtuvėse 
atliktu aptarnavimu (jeigu automobilio kėbulas ir jo dažai neturi mechaninių ar kitokių  pažeidimų), papildoma korozijos garantija atnaujinama iki kito reikiamo apsilankymo, 
maksimaliai iki 12 metų.

Mercedes-Benz Mobilo
Visiems naujiems Mercedes-Benz lengviesiems automobiliams galioja papildoma Mobilo garantija, kuri padeda išsaugoti Jūsų mobilumą tokiomis aplinkybėmis:
- atsiradus techniniams gedimams ir kilus užvedimo problemoms;
- autoavarijos ar kitos nelaimės atveju;
- iškilus problemoms dėl vandalizmo;
- raktų pametimo;
- padangų sprogimo ir pan.;
Mobilo paslauga savaime galioja dvejus metus nuo pirmosios automobilio registracijos momento. Vėliau Mobilo galiojimas atnaujinamas kiekvienąkart atlikus priežiūros darbus 
Mercedes-Benz įgaliotose dirbtuvėse ir galioja iki kito einamųjų priežiūros darbų vykdymo termino. Galiojimą galima pratęsti iki 30 metų nuo pirmosios automobilio registracijos 
momento.
Mobilo galioja beveik visoje Europoje.

Dėmesio! 
Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas iš anksto nepranešęs. Konkrečios papildomos įrangos kaina gali keistis priklausomai nuo kitos pasirenkamos įrangos variantų. Aktualią 
informaciją visada suteiks pardavimo vadybininkai. Kainoraštis yra informatyvaus pobūdžio ir neužkrauna UAB "Silberauto" juridinių įsipareigojimų.

CO2 emisija
CO2 emisija, priklausomai nuo tipo, bus nuo 200 iki 209 g/km, o vidutinės degalų sąnaudos – nuo 7,6 iki 8,0 l/100 km.


