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BUSINESS EXCLUSIVE
Prémiový model BUSINESS EXCLUSIVE je stavěn přímo na zakázku, podle 
individuálních potřeb daného klienta. K výrobě je používáno vybraných 
materiálů od renomovaných dodavatelů. Ve velké míře je využíváno materiálů 
z přírodní kůže v kvalitě NAPA, broušené jemné kůže ALCANTARA pro 
luxusní sedadla cestujících a interiér. Jednotlivé další prvky interiéru 
jsou navrhovány v různých dekorech, jako například mahagon, carbon, 
mramor atd. Individuální vybavení vozidla může zahrnovat přípojky 
220 V a 12 V u každého sedadla, dále LCD monitory zabudované v každém 
opěradle sedadla pro cestující, WIFI připojení, multimediální software 
s nepřeberným množstvím individuální zábavy. Kokpit řidiče je vybaven 
autorádiem s navigací, dále prvky bezpečnostní výbavy, hlídající bdělost řidiče 
při řízení, jako například hlídání mrtvého úhlu při předjíždění, hlídání vozidla 
v jízdních pruzích, stabilizaci vozidla při bočním nárazovém větru. Prostor 
řidiče a průvodce má prvky luxusní výbavy s koženým čalouněním včetně 
potahu volantu a přístrojové desky.

Příjemnou atmosféru navozuje ambientní LED osvětlení interiéru s možností 
volby barevné tonality. 



Technická data  
Model Sprinter 516CDI Sprinter 519CDI

Motor
120 kW(163k) při 3800 ot./min | 

4 válce | Euro VI | 2143 ccm
140 kW(190k) při 3800 ot./min | 

6 válec | Euro VI | 2987 ccm

Celková přípustná hmotnost v kg 5500

Varianty obsaditelnosti 11+1+1 | 15+1+1 11+1+1 | 16+1+1 

Venkovní rozměry vozidla v mm                                           
délka | šířka | výška

7681 | 1993 | 2980 7681 | 1993 | 2980

Rozvor v mm 4325 4325

Převodovka M6 manuální | A7 automatická M6 manuální | A7 automatická

Pneumatiky 205/75/R16C



Sériová výbava / výbava na přání
SEDADLA BUSINESS

Komfortní celokožená sedadla s polohovatelnými opěradly S

*-polohovatelné loketní opěrky, *-3-bod. pásy S

*-síťka, *-madla, *-sklopný stolek, *-nožní opěrky S

Sedadlo pro průvodce se sklopným sedákem *-3-bod. pás S

Zvýšená osvětlená podesta pod sedadly cestujících S

NÁSTUPNÍ DVEŘE

Elektricky ovládané nástupní dveře | Dálkově ovládané dveře S/0

KAROSÉRIE, ZASKLENÍ

Zasklení karosérie dvojitými tónovanými okny s přesahem přes karosérii 
"SCHODOVITÁ"

0

Plné PANORAMATICKÉ prosklení vozidla včetně vysokého čelního okna S

Prosklená část střechy 0

Prodloužení karosérie za zadní nápravou o 320 mm S

Prohloubený úložný prostor pod poslední řadou sedadel S

Boční úložné prostory po stranách karosérie 0

Spodní plastové lemy karosérie S

TOPENÍ, KLIMATIZACE, VENTILACE

Konvektorové topení interiéru, závislé na chodu motoru S

Nezávislé teplovodní topení o výkonu 5,0 kW S

Klimatizace prostoru řidiče a spolujezdce o výkonu 4,0 kW S

Klimatizace prostoru cestujících o výkonu 14 kW S

Střešní okno v prostoru cestujících s nouzovým východem S

INTERIÉR

Podlahová krytina s protiskluzovou úpravou GALAXI S

Čalounění boků, sloupků, stropu do výběrových materiálů S

Kožený paket *-volant čalouněný do kůže, *-dveře řidiče čalouněné 
do kůže, *-přístrojová deska čalouněná do kůže, *-bezpečnostní madla 
čalouněná do kůže

0

Záclonky nebo rolety na okna S

Ambientní LED osvětlení interiéru vozidla S

Koberec-čistící zóna na celé podlaze a v prostoru řidiče S

V.I.P. stolečky pro klubovou úpravu 0

Police nad sedadly s rozvodným kanálem klimatizace a LED osvětlením 
včetně ozvučení a čtecí lampičkou nad každým sedadlem

S

AUDIO-VIDEO

Autorádio DVD přehrávačem | ozvučení pro průvodce | couvací kamera S/S/0

Měnič napětí z 12V / 220 V s rozvodem ke každému sedadlu 0

USB port pro každé sedadlo 0

LCD monitor 20" elektricky ovládaný S

Wifi router pro 2 SIM karty 0

Multimediální systém s LCD obrazovkou pro každé sedadlo 0

EXTERIER

Individuální lakování vozidla 0

Ozdobné chromované kryty kol 0

Chrom paket |kliky dveří|přední maska|kryty zrcátek| 0

AMG přední nárazník s možností doplňkového LED denního svícení 0

OSTATNÍ VÝBAVA

Přídavné vzduchové pérování zadní nápravy s manuální regulací 0

Retardér TELMA ( elektrický třístupňový ) 0
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