
Viano.
  TREND, AMBIENTE a AVANTGARDE.  





3  Viano  

  1  ! Nedodává se v kombinaci se zá"ehov#m motorem.  

  Viano. 
Svoboda pohybu.  

  To, !e velikost je relativní, víme u! od dob Alberta Einsteina. "e m#!e 
b$t velikost také komfortní, ú%inná a &etrná k !ivotnímu prost'edí, doka-
zuje Viano. A( u! v linii v$bav TREND, AMBIENTE nebo AVANTGARDE 
– velkorysá a variabilní nabídka prostoru ve Vianu Vám nabízí svo-
bodu pohybu, kterou hledáte. Moderní motory a sada efektivních prvk# 
BlueEFFICIENCY  1   dodávaná ve standardní v$bav) stanovují m)'ítka 
v oblasti hospodárnosti a udr!itelnosti – a to bez nutnosti z'íkat se rado-
sti z jízdy. U!ijte si ka!d$ metr. Ve svém voze Viano.  
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5  Viano  

  Viano má v&echno, co z automobilu d)lá opravdu rodinn$ automobil. Se spous-
tou místa a! pro osm osob a sv$m vysoce flexibilním interiérem vytvá'í ty 
nejlep&í podmínky pro Va&e v$lety k nejkrásn)j&ím míst#m sv)ta: &kolkám, 
fotbalov$m h'i&tím, nákupním centr#m, hotel#m v p'írod) a zábavním 
park#m. Vedle toho má také ty kvality, kter$mi se vozy Mercedes-Benz v!dycky 
vyzna%ovaly: rozsáhlou sadu bezpe%nostních prvk#, vysok$ komfort a p'í-
kladnou funk%nost.  

  Hezk! p"íklad pro 
vyda"ené rodinné plánování.  



6   Viano  

  Voln$ %as je sice tím nejkrásn)j&ím %asem, ale bohu!el není v !ivot) v&ím. 
Proto jsme dali Vianu na cestu celou 'adu dal&ích nadání. Jeho komfortní 
podvozek, rozsáhlé mo!nosti v$bavy a vysoce kvalitní interiér d)lají z Viana 
nejen vynikající rodinn$ v#z, ale také excelentní vozidlo pro kyvadlovou 
dopravu, obchod a cestování. V linii AVANTGARDE Vám Viano uká!e i svoji 
sportovní stránku. P'ední a zadní partie prop#j%ují Vianu dynamick$ a repre-
zentativní charakter. 

    P'i v&em komfortu jsme samoz'ejm) neztratili ze z'etele praktické aspekty: 
kompaktní rozm)ry kombinované s dobr$m v$hledem usnad*ují parko vání 
a manévrování s Vianem, a proto bez problém# zajedete do v&ech b)!n$ch 
gará!í, my%ek a etá!ov$ch parkovi&(.  

  Jeho mnohostrannost p"esv#d$í 
v ka%dém ohledu.  







9  BlueEFFICIENCY  

  1  ! Nedodává se v kombinaci se zá"ehov#m motorem.
    2  ! Nedodává se v kombinaci s automat. p$evodovkou.  

  Pro Mercedes-Benz je ambicí a zárove* povinností pracovat zodpov)dn) 
a se z'etelem na trvalou udr!itelnost. Cesta k tomuto cíli se jmenuje 
BlueEFFICIENCY: soubor inovativních, navzájem inteligentn) zkombinova-
n$ch opat'ení ke sní!ení spot'eby a emisí. Ve Vianu se %ty'válcov$m 
motorem nebo vzn)tov$m motorem V6+CDI se m#!ete nyní konkrétn) sezná-
mit s pozitivními ú%inky – ani! byste museli rezignovat na bezpe%nost, 
komfort a radost z jízdy. Sou%ástí sady efektivních prvk#  1   BlueEFFICIENCY 
dodávané ve standardní v$bav) jsou mimo jiné:

    ,- Úsporn$ %ty'válcov$ vzn)tov$ motor CDI ve dvou v$konnostních variantách
    ,- Moderní vzn)tov$ motor V6+CDI (s automatickou p'evodovkou)
    ,- .estistup*ová manuální p'evodovka ECO Gear
    ,- Dal&í opat'ení Fuel Economy jsou sou%ástí dodávky u jednotliv$ch model# 

(nap'. funkce ECO start-stop  2  , nov$ management alternátoru, indikace 
za'azeného rychlost. stupn)  2  , %erpadlo posilova%e 'ízení ECO, úpravy motoru, 
nov$ management akumulátoru, palivové %erpadlo s regulací a pneuma-
tiky s nízk$m valiv$m odporem)   

  BlueEFFICIENCY.
    Inovace pro trvale udr%itelnou mobilitu.  







12   Viano TREND  

  Ve Vianu TREND ubíhají nyní kilometry je&t) p'íjemn)ji. /ada detailních 
prvk# p'ispívá k dobré atmosfé'e v interiéru a vysokému komfortu obsluhy. 
Posadíte se na kvalitní potahy sedadel, budete sledovat kontrastní maticov$ 
displej a hmatem poznáte, s jakou pé%í byly vyrobeny ovládací prvky. Osv)tlení 
interiéru vytvá'í p'íjemnou atmosféru a velkoryse 'e&ené koberce dodávají 
kabin) cestujících kvalitu, kterou poznáte na pohled i na dotek.

    Ve Vianu TREND si na pohodln$ch komfortních sedadlech m#!e a! &est 
cestu jících dop'át prostor, kter$ slovo velkorys$ popisuje jen nedostate%n). 
Na p'ání m#!ete mít, se sedadly vzadu dodávan$mi v p'íplatkové v$bav), 
místo a! pro osm osob. Ji! tak velice pohodln$ interiér lze dále alternativn) 
individualizovat v$bavami jako je nap'íklad elektricky ovládané p'ední 
posuvné st'e&ní okno a panoramatická st'echa pro cestující vzadu. A jeliko! 
s sebou lidé, kte'í hodn) cestují, v)t&inou mají i mnoho zavazadel, je podle 
varianty karoserie k dispozici zavazadlov$ prostor o objemu a! 4610 litr# 
stejn) jako velké mno!ství praktick$ch úlo!n$ch a odkládacích p'ihrádek.  

  Hodn# místa pro radost ze %ivota.
    Viano TREND.  







15  Viano TREND  

  Budete p"ekvapeni, kde v&ude se 
budete cítit jako doma.
    Viano TREND.  

  S je%t& kvalitn&j%ími ovládacími prvky, k nim" pat$í nap$íklad multifunk'ní volant, 

boduje nyní Viano TREND je%t& v#razn&ji v oblasti designu, funk'nosti a kom-

fortu. Tuto linii v#bav poznáte mimo jiné podle dekora'ní li%ty v efektním laku 

„Silverstone“ v prostoru pro $idi'e.  

  Viano TREND má ve standardní v#bav& sedadla s potahem Leon velice p$í-

jemn#m na dotek a dodávan#m v barevn#ch variantách (edá Orion, Stone 

a Antracit. Na p$ání je k dodání vysoce kvalitní ko"ená v#bava Lugano.  

  Jednotka pro ovládání st$e%ního okna v prostoru pro $idi'e se bly%tí le%t&-

n#m povrchem a integrovan#mi ovládacími prvky pro vytáp&ní a klimatizaci 

TEMPMATIK vzadu (p$íplatková v#bava) – ty m)"e nyní ovládat i $idi'.  
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16   Viano AMBIENTE  

  Viano AMBIENTE, které ji! zdálky poznáte podle jeho kol z lehk$ch slitin 
s pneumatikami o rozm)rech 225/55 R+17, bude své cestující rozmazlovat 
vysoce kvalitními materiály v interiéru a vkusn$m designem. Po otev'ení 
dve'í %eká 'idi%e a spolujezdce osv)tlen$ prostor nástupu a m)kké podlahové 
koberce. V&ech &est jednotliv$ch sedadel, multifunk%ní volant se %ty'mi 
 rameny, 'adicí páka a %ásti oblo!ení dve'í jsou v ko!eném prove dení.

    Elektricky nastavitelná a vyh'ívaná vn)j&í zp)tná zrcátka s integrovan$mi 
sm)rov$mi sv)tly mají v)t&í zorn$ úhel. Díky elegantním dekora%ním 
li&tám – podle volby v designu sv)tlého nebo tmavého ko'enového d'eva 
– p#sobí kvalitní povrch prostoru pro 'idi%e u&lechtil$m dojmem, st'ední 
konzola s dr!áky nápoj# a velk$mi odkládacími p'ihrádkami nabízí hodn) 
prostoru a komfortu. K dal&ím prvk#m standardní v$bavy vozu Viano 
AMBIENTE pat'í Thorax-airbagy pro 'idi%e a spolujezdce, jako! i vzduchové 
odpru!ení s regulací v$&ky na zadní náprav).  

  'ivotní styl je dobr! pr(vodce. 
    Viano AMBIENTE.  







19  Viano AMBIENTE  

  Pro náro$né.
    Viano AMBIENTE.  

  Kola z lehk#ch slitin s pneumatikami 225/55 R*17 mají sportovní design s p&ti 

loukot&mi a zd)raz+ují tak dynamick# a elegantní vzhled Viana AMBIENTE.  

  St$ední konzola a dekora'ní li%ta v prostoru pro cestující se u Viana AMBIENTE 

lesknou v exkluzívním designu ko$enového d$eva, podle v#b&ru v hn&dém 'i 

'erném provedení. Ko"ená v#bava je dodávána ve standardní v#bav&.  

  Vedle 'elních airbag) pro $idi'e a spolujezdce jsou sou'ástí standardní v#bavy 

u Viano AMBIENTE také dva Thorax-airbagy.  



20   Viano AVANTGARDE  

  Nebude pro Vás t)!ké nadchnout se pro Viano AVANTGARDE. Je to dodávka, 
limuzína nebo sportovní automobil? Odpov)0 je jednoduchá: Ano! Ve vozu 
Viano AVANTGARDE se v$born) poda'ilo spojit p'ednosti r#zn$ch typ# voz# 
– prostornost dodávky, eleganci limuzíny a dynamiku sportovního vozu. 
K v$bav) interiéru m#!eme 'íci jediné: Sledujte b)hem jízdy silnici – i kdy! 
to jde jen t)!ko. V&echno ostatní musíte zkrátka vid)t na vlastní o%i.

    P'i v&í eleganci je Viano AVANTGARDE sportovec ka!d$m coulem. Jeho 
v$konné motory V6 zaru%ují maximální po!itek z jízdy p'i velmi tichém 
chodu a harmonickém rozvinutí v$konu. Viano AVANTGARDE se samoz'ejm) 

dodává také s ú%inn$m %ty'válcov$m vzn)tov$m motorem CDI. Dynamick$ 
sportovní podvozek nadchne ka!dého. Perfektní vyvá!eností agility, stability 
a chování v zatá%kách. Jeho atletick$ charakter se odrá!í i v jeho zevn)j&ku 
– mimo jiné v dokonale tvarovan$ch kolech z lehk$ch slitin, aerodynamick$ch 
bo%ních prazích a nárazníku s ozdobn$mi chromov$mi li&tami.  

  V%dy o kousek nap"ed. 
    Viano AVANTGARDE  .







23  Viano AVANTGARDE  

  Sport byl málokdy tak estetick!.
    Viano AVANTGARDE.  

  Dokonale tvarovaná le%t&ná kola z lehk#ch slitin 8*J*x*19 v designu 16 loukotí 

podtrhují sportovní charakter Viana AVANTGARDE.  

  Chromovaná vn&j%í zp&tná zrcátka s vysok#m leskem, v&t%ím zorn#m polem 

a integrovan#mi sm&rov#mi sv&tly jsou elektricky nastavitelná.  

  Sedadlo $idi'e a spolujezdce s vylep%en#m bo'ním dr"ením se dodávají 

v k)"i Lugano (antracit) resp. k)"i Twin DINAMICA (oblázek nebo antracit).  



  Na&í pohonnou hmotou je efektivita.
    Motory Viana.  



25  Motory a p!evodovky  

  Pro své Viano si m#!ete podle linie v$bavy zvolit mezi 
r#zn$mi motory, p'i%em! v&echny vzhledem ke svému 
v$konu a rozvinutí síly pronikají do nové dimenze. 1ty'-
válcov$ vzn)tov$ motor CDI OM+651, kter$ se dodává 
ve dvou v$konov$ch variantách, zaji&(uje u v&ech model# 
Viana netu&enou dynamiku. .pi%kov$m modelem je 
vzn)tov$ motor V6+CDI OM+642, kter$ s v$konem 165+kW 
a maximálním to%iv$m momentem 440+Nm spolehliv) 

zvládne i náro%né úkoly. V&echny t'i vzn)tové motory CDI 
spl*ují emisní normu Euro+5 sk.+III a oproti dosavadním 
motor#m se vyzna%ují podstatn) ni!&í spot'ebou paliva, 
ni!&ími emisemi a je&t) ti&&ím chodem. Jako alternativa 
ke vzn)tov$m motor#m CDI je v nabídce zá!ehov$ 
motor V6 s obsahem 3,5+l a v$konem 190+kW, kter$ nyní 
spl*uje emisní normu Euro+5 sk.+l.
  

  Vzn&tov# motor V6*CDI je stejn& jako zá"ehov# motor V6 ve standardní v#bav& 

dodáván s osv&d'enou p&tistup+ovou automatickou p$evodovkou (u 'ty$vál-

cov#ch vzn&tov#ch motor) CDI k dodání na p$ání).  

  Ideálním partnerem 'ty$válcov#ch vzn&tov#ch motor) CDI je %estistup+ová 

manuální p$evodovka ECO Gear. Díky velkému odstup+ování p$evodov#ch 

stup+), %irokému celkovému rozsahu p$evod) a ni"%ímu po'tu otá'ek dále 

p$ispívá k optimalizaci spot$eby.  



26   Podvozek  

  Jízdní vlastnosti Viana se v!dy vyzna%ovaly vysokou dyna-
mikou, komfortem a vysokou mírou bezpe%nosti. K p'í-
jemn) vyvá!enému pocitu z jízdy p'ispívá v neposlední 
'ad) vzduchové odpru!ení zadní nápravy s elektronic-
kou regulací v$&ky dodávané na p'ání (standardní v$bava 
pro Viano AMBIENTE a AVANTGARDE) a elektronick$ 
stabiliza%ní systém ESP2, kter$ se dodává také s integro-
van$m systémem stabilizace p'ív)su ESP2 (p'íplatková 
v$bava). O je&t) v)t&í po!itek z jízdy se nyní stará kom-
fortní podvozek, kter$ je vybaven skv)l$m vylad)ním 
pru!in a tlumi%#, jako! i nov$mi p'í%n$mi rameny nápravy 
a komfortními lo!isky. V$sledek: v#z se pohybuje ply-
nuleji a jeho hlu%nost dále klesla. Viano AVANTGARDE 
je exkluzivn) vybaveno sportovním podvozkem, kter$ 
dynamicky sla0uje agilitu, stabilitu a chování v zatá%kách 
a zaji&(uje tak maximální po!itek z jízdy.  

  Vzná&et se v oblacích? Nebo rad#ji z(stat pevn# na zemi? 
    Komfortní a sportovní podvozek.  

  Vzduchové odpru"ení zadní nápravy (standardní v#bava pro Viano AMBIENTE 

a AVANTGARDE) dodávané na p$ání zvy%uje jízdní komfort a zaji%,uje, aby 

p$i r)zn#ch zatí"eních – i p$i jízd& s p$ív&sem – bylo dosa"eno tém&$ konstantní 

v#%ky p$i jízd&. Na nerovném povrchu lze této v#%ky dosáhnout jednoduch#m 

zdvi"ením/sní"ením.  

  Obrázek vpravo:

 Základ pro ten nejlep%í jízdní komfort:

 Komfortní podvozek s ráfky

 z lehk#ch slitin 6,5*J x*16.  





  Suverénní skrz naskrz. 
Na mokru i v blát#. Na ledu i v kopci.
    Viano se stál!m pohonem v&ech kol 4MATIC  1  .  



29  4MATIC  

  1  ! K dispozici pro Viano CDI 2.0 a Viano CDI 2.2. 
Pohon v%ech kol se nedodává ve v%ech zemích.  

  Pokud Vy a Va&e Viano TREND nebo AMBIENTE máte %asto co do %in)ní 
s nep'ízniv$m po%asím a náro%n$m povrchem, doporu%ujeme Vám na p'ání 
dodávan$ stál$ pohon v&ech kol 4MATIC  1  . Ten p'ená&í sílu motoru na v&echna 
%ty'i kola zárove* v pom)ru 35+% na p'ední a 65+% na zadní nápravu. 
V$sledkem je citeln) lep&í trakce i na sn)hu a listí, na nekvalitních vozovkách, 
za vlhka nebo p'i jízd) s p'ív)sem. Pohon 4MATIC podporuje elektronick$ 
stabiliza%ní systém ESP2 a elektronick$ trak%ní systém 4ETS. Zapíná se v oka-
m!iku, kdy se za%ne protá%et jedno nebo více kol. Jednotlivá protá%ející se 
kola p'ibrz0ují a zvy&ují tak hnací moment na t)ch kolech, která mají je&t) 
dobrou p'ilnavost. To umo!ní hladk$ rozjezd a zrychlení p'edev&ím na 
&patném povrchu vozovky. Proto!e 4ETS je u Viana integrováno do ESP2 dodá-
vaného ve standardní v$bav), funguje pohon v&ech kol 4MATIC je&t) ú%inn)ji.  

  4ETS.   Namísto mechanick#ch záv&rek diferenciálu pracují modely 4MATIC s elektronick#m trak'ním systémem 

4ETS. Ten p$ená%í hnací moment automaticky na kola s nejlep%í p$ilnavostí.  





31  Bezpe$nost  

  Abyste své malé a velké pasa!éry mohli vézt do cíle s dobr$m pocitem, vyvinuli 
jsme pro Viano ucelenou bezpe%nostní koncepci. Základem je bezpe%nostní 
karosérie s vysoce pevnou kabinou cestujících a 'adou praktick$ch bezpe%-
nostních prvk#. Pat'í k nim mimo jiné t'íbodové bezpe%nostní pásy na 
v&ech sedadlech, p'edepína%e pás# na sedadlech 'idi%e a spolujezdce, jako! 
i systém varování p'i nezapnutém pásu. 1elní airbagy pro 'idi%e a spolu-
jezdce stejn) jako rozpoznání obsazeného sedadla spolujezdce jsou standardní 
v$bavou, sadu airbag# lze doplnit okenními airbagy pro 'idi%e a spolujezdce 
a airbagy Thorax  1   pro ochranu hrudníku. Pro vysokou míru aktivní bezpe%-
nosti je na palub) Viana 'ada elektronick$ch asisten%ních systém# pro 'idi%e.  

  Dovezte své poklady 
bezpe$n#.  

1! Standardní v#bava pro Viano AMBIENTE a Viano AVANTGARDE, airbagy Thorax se nedodávají v kombinaci s oto'n#mi sedadly 
a vn&j%ími loketními op&rkami.









35  Variabilita  

  Jak je snadné vytvo"it pohodlí.
    Variabilní koncepce interiéru.  

  Sedadla i dvojsedadla se dají zcela jednodu%e posouvat v krocích po 25*mm.    Komfortní sedadla Viana lze také „zabalit“, to znamená postavit na v#%ku.  

  Cestování s Vianem je spojeno s relaxací. Pohodlná kom-
fortní sedadla, s vylep&en$m bo%ním dr!ením pro 'idi%e 
i spolujezdce, jako! i vzadu (jednotlivá sedadla), vzdu&n$ 
interiér a velká volnost pohybu udr!í dobrou náladu 
i na dlouh$ch cestách. Postará se o to jak inteligentní tak 
flexibilní koncepce interiéru. Jeho podstatnou sou%ástí 

je systém kolejnic, po nich! lze komfortní sedadla posouvat 
v krocích po 25+mm. Toto mimo'ádn) bezpe%né a u!iva-
telsky p'íjemné 'e&ení umo!*uje neomezenou konfigu-
raci sedadel. Vzhledem k tomu, !e zadní sedadla lze 

zcela jednodu&e nastavit v konferen%ním uspo 'ádání, 
m#!ete b)hem jízdy vést uvoln)n$ hovor. Je také mo!né

nastavit sklon op)radel, co! umo!*uje p'íjemnou rela-
xaci. Pokud byste n)kdy pot'ebovali obzvlá&t) velk$ 
prostor, m#!ete bez pou!ití ná'adí vyjmout jednotlivá 
sedadla: sedadlo sklopíte, uvolníte úchyty a sedadlo 
zvednete z kolejnic – hotovo.  

  Obrázek vlevo: Jak názorn& ukazuje pohled do exkluzivního interiéru Viana 

AVANTGARDE, je Va%e Viano díky inteligentní koncepci enormn& prostorné. 

V kolejnicovém systému lze sedadla jednodu%e a p$esn& posouvat v krocích 

po 25*mm a p$izp)sobovat konfiguraci sedadel Va%im pot$ebám.  





37  V"bavy     |   Standardní v$bava  

  Standardní v!bava (v!b#r).  

Adaptivní brzdové sv&tlomety

Airbag $idi'e a spolujezdce

Centrální zamykání s dálkov#m ovládáním

Determální skla

Elektricky ovládaná okna na stran& $idi'e a spolujezdce, s komfortním ovládáním a ochranou proti p$iv$ení

Elektronické rozd&lení brzdné síly (EBV)

Elektronick# stabiliza'ní systém (ESP-) v'etn& antibloka'ního systému ABS, protiprokluzov# systém 

ASR, brzdov# asistent (BAS)

Filtr pevn#ch 'ástic

Klimatizace TEMPMATIK

Kolejnicov# systém upevn&ní sedadel

Komfortní sedadlo $idi'e a spolujezdce, mechanicky nastavitelné

Kotou'ové brzdy na v%ech kolech

Madlo se 'tecím sv&tlem a vnit$ní osv&tlení

Multifunk'ní volant

Nárazníky, ochranná li%ta a madla dve$í v barv& vozu

P&tistup+ová automatická p$evodovka pro vzn&tové motory V6*CDI a zá"ehové motory

Po'íta' údr"by ASSYST

P$ídavn# v#m&ník tepla vzadu se samostatnou ovládací jednotkou

Refl exní sv&tlomety se zv&t%enou refl exní plochou, mlhovkou a sadou denního osv&tlení 

se separátním zdrojem sv&tla1

Sada efektivních prvk) BlueEFFICIENCY pro vzn&tov# motor CDI 2.0, 2.2 a 3.0

Servo$ízení s bezpe'nostním sloupkem $ízení

(estistup+ová manuální p$evodovka ECO Gear pro vzn&tov# motor CDI 2.0 a 2.2

Slune'ní clona na stran& $idi'e a spolujezdce s osv&tlen#m zrcátkem

Stabilizátor p$ív&su ESP- v kombinaci s ta"n#m za$ízením nebo p$ípravou pro ta"né za$ízení 

v p$íplatkové v#bav&

T$íbodové bezpe'nostní pásy pro v%echna sedadla, pro $idi'e a spolujezdce s napína'i 

a omezova'i síly pásu

Ukazatel venkovní teploty

Vn&j%í zp&tná zrcátka vyh$ívaná, elektricky nastavitelná, s asféricky vypoukl#m odrazov#m 

sklem a integrovan#mi sm&rov#mi sv&tly

Volant s nastavením v#%ky a sklonu

V#klopné okno elektrické, 2. $ada sedadel vzadu, vlevo a vpravo

Zadní dve$e se st&ra'em a ost$ikova'em

  1  !Nedodává se pro Viano AMBIENTE a Viano AVANTGARDE.  

  Obrázek vlevo: .istá dynamika – design nárazníku 

a m$í"ky chladi'e ve Vianu. Vyobrazen# metalick# lak 

pat$í do p$íplatkové v#bavy.  
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  Vn&j%í zp&tné zrcátko s v&t%ím zorn#m polem a integrovan#mi sm&rov#mi sv&tly, elektricky nastavitelné.  Koncová sv&tla.

  Reflexní sv&tlomety s integrovan#mi mlhovkami a sadou denního osv&tlení 

(standardní v#bava pro Viano TREND).  

  Adaptivní brzdové sv&tlomety.    Airbag $idi'e a spolujezdce (vyobrazení pouze ilustruje simulované otev$ení 

r)zn#ch airbag) v plné mí$e).  
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  (estistup+ová manuální p$evodovka ECO Gear pro motory 2.0*CDI a 2.2*CDI.    Systém kolejnic pro variabilní uspo$ádání sedadel.  

  P$ídavn# v#m&ník tepla vzadu se samostatnou ovládací jednotkou.    Elektronicky ovládaná klimatizace TEMPMATIK.    Elektrické ovládání oken, v&tracích okének a vn&j%ích zrcátek.  

  Volant s nastavením v#%ky a sklonu.  

  Maticov# displej s vysok#m rozli%ením.    Po'íta' údr"by ASSYST.  
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  P"íplatková v!bava (v!b#r).  

Alarm EDW

COMAND APS a komunika'ní systémy s navigací, m&ni'em DVD/CD a zvukov#m systémem

De%,ov# senzor

Determální prosklení tmavé ('erné sklo)

Dr"áky st$e%ního nosi'e

Elektricky ovládané posuvné dve$e

Klimatizace TEMPMATIK vzadu se samostatnou ovládací jednotkou (pro AMBIENTE a AVANTGARDE 

 standardní v#bava)

Komfortní sada pro telefonování s vn&j%í anténou a dr"ákem pro mobilní telefon podle 

modelu (p$íslu%enství)

Komfortní trojsedadlo s funkcí snadného nastupování EASY-ENTRY (skláp&cí krajní sedadlo vpravo)

Kryt úlo"ného prostoru (roleta) a sí, pro ochranu cestujících

LINGUATRONIC

Mediální rozhraní v odkládací p$ihrádce (ovládání na multifunk'ním volantu)

Okenní airbag pro $idi'e a spolujezdce

Ost$ikova'e sv&tlomet)3

Pln& automatická klimatizace THERMOTRONIC

Pohon v%ech kol 4MATIC1

Posuvné okno, 1. $ada sedadel vzadu, vlevo a vpravo

Rozhraní AUX v odkládací p$ihrádce, nap$. pro p$ipojení MP3 p$ehráva'e

Rozjezdov# asistent (pro vozidla s manuální p$evodovkou)

Sada ACTIVITY: Determální sklo a pásov# fi ltr ('elní sklo), osv&tlen# v#stupní prostor, PARKTRONIC, 

sklopná vn&j%í zrcátka, 'erné sklo vzadu, ráfky z lehk#ch slitin 7*J*x*17 s pneumatikami 225/55 R*17, 

metalick# lak

Sada BIKE: Sada ná$adí na kolo, zesílené plynové pru"iny (zadní dve$e), zadní nosi' kol (pro dv& kola) 

v'etn& odrazov#ch sv&tel, zásuvky (v p$íplatkové v#bav& s odnímateln#m ta"n#m za$ízením)

Sada BUSINESS: COMAND APS (s m&ni'em CD v p$íplatkové v#bav&), alarm, sada pro 

komfortní telefonování, 'erná skla vzadu

Schránka na cenné p$edm&ty pod sedadlem spolujezdce

Sedadlo $idi'e a spolujezdce elektricky nastavitelné, s trojí pam&tí 

(v#%kové, podélné nastavení a sklon sedadla jako" i nastavení v#%ky hlavov#ch op&rek)

Sí, na zavazadla pro dno úlo"ného prostoru

Ta"né za$ízení

Vn&j%í zrcátka elektricky sklopná

Vnit$ní zp&tné zrcátko s automatick#m zatmavováním

Volant v provedení d$evo-k)"e3

  1  !Dodává se pro Viano CDI 2.0 a Viano CDI 2.2, pouze v kombinaci s automatickou p$evodovkou. Nedodává se pro Viano 
AVANTGARDE.  

  2  !Nedodává se pro Viano TREND.   
3!Standardní v#bava pro Viano AMBIENTE a Viano AVANTGARDE.

  Obrázek vlevo: Bi-xenonové sv&tlomety  2   s odbo'ovacím 

sv&tlem, mlhovkami a denním sv&tlem LED. Vyobrazen# 

metalick# lak pat$í do p$íplatkové v#bavy.  
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  Kola z lehk#ch slitin s pneumatikami 225/55 R*17 (standardní v#bava pro Viano AMBIENTE).    Posuvné dve$e vlevo (standardní v#bava pro Viano TREND a AMBIENTE).  

  Zabarvená skla v zadní 'ásti vozu chrání p$ed zv&dav#mi pohledy.    Za$ízení pro kontrolu tlaku v pneumatikách.    V#razn& tvarovaná le%t&ná kola z lehk#ch slitin s pneumatikami 245/45 R*19.  



43  V"bavy     |   P'íplatkové v$bavy  

  Rádio Audio 50*APS.  

  Sedadlo $idi'e a spolujezdce elektricky se$iditelné s pam&tí pro trojí

nastavení sedadel.  

  Vyh$ívaná sedadla $idi'e a spolujezdce.    St$e%ní okno se slune'ní clonou el. vykláp&cí/posuvné vzadu.  

  TEMPOMAT s variabilním omezením rychlosti SPEEDTRONIC.  
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  1  ! Na vyobrazeních m)"e b#t také originální p$íslu%enství, které není k dodání ve v%ech zemích.
    2  ! Ilustra'ní obrázek. Zobrazen# mobilní telefon není sou'ástí dodávky.
    3  ! Sada rozhraní Mercedes-Benz umo"+uje p$ehrávání hudby p$es aplikaci iPod- Va%eho iPhone-. 

Funkce telefonu není podporována.  

  V"bavy     |   Originální p'íslu&enství  

  Obrázek vlevo: Dr!áky pro mobilní telefony  2  . Pro b&"né mobilní telefony 

jsou k dispozici vhodné dr"áky jako"to spojovací prvek mezi Va%ím mobilním 

telefonem a konzolí pro mobilní telefon. Je tak v"dy zaji%t&na maximální 

kvalita hovoru a komfortní, ergonomické ovládání. K montá"i nepot$ebujete 

"ádné ná$adí.  

  S variabilním p'íslu&enstvím zna%ky Mercedes-Benz 
m#!ete v$bavu svého Viana je&t) více p'izp#sobit 
sv$m individuálním p'áním. Originální p'íslu&enství 
Mercedes-Benz  1   je optimáln) vytvo'eno pro Va&e 

vozidlo a spl*uje vysoké nároky na kvalitu a bezpe%nost. 
Dal&í informace a kompletní nabídku produkt# nalez-
nete v na&ich bro!urách p'íslu&enství.  

  Mercedes-Benz iPod" Interface Kit  3   (rozhraní pro iPod-). Ovládejte sv)j 

iPod- pohodln& p$es multifunk'ní volant: procházejte jednotlivá menu, ovládejte 

p$ehrávání a hlasitost a nechte si zobrazit název zvolené skladby na sdru"e-

ném p$ístroji. Vá% iPod  -   z)stane skryt p$ed ne"ádoucími zraky v odkládací 

p$ihrádce, kde se bude zárove+ nabíjet.  

  St#e$ní box pro základní nosi% Alustyle.   Z vysoce kvalitního materiálu 

s extrémn& dlouhou "ivotností a v elegantním, dynamickém designu. 

Mimo$ádn& pohodlné nakládání a vykládání díky mo"nosti otev$ení box) 

z obou stran. Dodává se s objemem od cca 330*litr) a" po 450 litr).  

  Zadní nosi% na kola.   Pro montá" na zadních v#klopn#ch dve$ích. K upevn&ní 

2 kol tém&$ v%ech typ) a velikostí. Zadní v#klopné dve$e lze otevírat i s p$i-

montovan#m nosi'em kol. V'etn& p$edepsan#ch odrazov#ch sv&tel. V)z musí 

b#t vybaven zásuvkou pro ta"né za$ízení. P$i objednávce vozidla berte prosím 

tyto skute'nosti v úvahu.  

  Originální p"íslu&enství pro %ivot pln! zm#n.  



46   Barvy a materiály     |   Laky  

  Va&e osobní Viano.  

  STANDARDNÍ LAKY  1    METALICKÉ LAKY  2, 3  

  Arktická bílá 9147  

  .ervená Ibi%ek 3967  

  Atlantis modrá 5373  

  Aqua zelená 6830  

  Sametov& 'ervená 3583  

  Oblázková %edá 7701  

  Obsidiánová 'erná ME 9197  

  Pazourková %edá ME 7368  

  Sanidin bé"ová ME 1798  

  Jaspisová modrá ME 5345  

  Kubanitová st$íbrná ME 9723  

  Briliantová st$íbrná ME 9744  

  Dolomit hn&dá  

  Lak Viana je nejviditeln&j%ím a právem se lesknoucím prvkem propracovaného 

systému ochrany proti korozi od spole'nosti Mercedes-Benz. V rámci lako-

vání se provádí pozinkování karosérií a konzervace dutin ve v#rob&, 'ím" je 

zaji%t&na dlouhodobá ochrana proti korozi.   

  1  ! Viano AVANTGARDE se nedodává ve standardních lacích.
    2  ! Metalické laky jsou za p$íplatek.
    3  ! Viano AVANTGARDE se aktuáln& dodává exkluzivn& v barvách Obsidiánová 'erná a Briliantová 

st$íbrná. Od 3/2012 se budou pro Viano AVANTGARDE dodávat v%echny metalické laky.  



47  Barvy a materiály     |   Mo!nosti kombinací  

  /*T0/0–*A0/0–*AV  

  –*T0/0/*A0/0/*AV  

  –*T0/0/*A0/0/*AV  

  /*T0/0–*A0/0–*AV  

  1**T0/0–*A0/0–*AV  

  1**T0/0–*A0/0–*AV  

  1*T0/0/*A0/0–*AV  

  1*T0/01*0A0/0–*AV  

  1*T0/01*0A0/0/*AV  

  1**AV  

  1**AV  

  DEKORA&NÍ DOPL'KY  

  Silverstone  

  Ko$enové d$evo 'erné  

  Ko$enové d$evo hn&dé  

  Leon %edá Orion  

  Leon stone  

  Leon antracit  

  Lugano %edá Orion  

  Lugano stone  

  Lugano antracit  

  Twin DINAMICA antracit  

  Twin DINAMICA oblázek  

  LÁTKA    K()E  

  Sedadla Viana se vyzna'ují robust-

ním provedením a mimo$ádn& 

vysok#m komfortem. Jejich kone'n# 

vzhled máte v rukou Vy prost$ed-

nictvím zcela osobního v#b&ru látek 

nebo ko"en#ch potah).  

  /    Standardní v#bava  
  1    K dodání za p$íplatek  
  1*    K dodání bez p$íplatku  
  –    Nedodává se  
  T    Viano TREND  
  A    Viano AMBIENTE  
  AV    Viano AVANTGARDE  

  LÁTKA    K()E  
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  STANDARDNÍ LAKY  

  Arktická bílá 9147    2    2    2    2    2    2    –    –  

  Aqua zelená 6830    3    2    2    3    2    2    –    –  

  Atlantis modrá 5373    2    3    2    2    3    2    –    –  

  Sametov& 'ervená 3583    2    3    2    2    2    2    –    –  

  Oblázková %edá 7701    2    –    2    2    –    2    –    –  

  Ibi%ek 'ervená 3967    2    3    2    2    2    2    –    –  

  METALICKÉ LAKY  

  Obsidiánová 'erná ME 9197    2    2    2    2    2    2    2    2  

  Briliantová st$íbrná ME 9744    2    3    2    2    3    2    3    3  

  Kubanitová st$íbrná ME 9723    2    3    2    2    3    2    3    3  

  Jaspisová modrá ME 5345    2    3    2    2    3    2    2    3  

  Dolomit hn&dá ME 8526    –    2    2    –    2    2    2    2  

  Pazourková %edá ME 7368    2    3    2    2    3    2    3    3  

  Sanidin bé"ová ME 1798    –    2    2    –    2    2    2    2  

  2  4  doporu'eno  555  3  4  mo"né  555  –  4  nedoporu'uje se  









51  Koncepce délek  

  Viano Vám krom) obrovské svobody pohybu nabízí rovn)! velkou svobodu 
rozhodování. Jsou zde jednak linie designu a v$bav TREND, AMBIENTE 
a AVANTGARDE, z nich! ka!dá r#zn$m zp#sobem prop#j%uje Vianu nezam)-
niteln$ charakter. Své Viano m#!ete navíc individuáln) p'izp#sobit sv$m 
p'áním a prostorov$m nárok#m. Proto!e si m#!ete podle modelu zvolit a! ze 
t'í délek karoserie: kompaktní, dlouhé a extra dlouhé. V kombinaci s %etn$mi 
variantami v$bav se tak nabízí bezpo%et mo!ností uspo'ádání – a na konci je 
Viano, které se dokonale hodí k Va&emu !ivotu.

    Na následujících stránkách najdete p'íslu&né technické podrobnosti o Va&em 
Vianu: Rozm)ry, údaje o motorech, spot'eb) a emisích – v&e p'ehledn) v kostce.   

  Vezm#te si z Viana jednodu&e tolik, 
kolik si p"ejete.
    T"i linie v!bav, t"i délky, tém#" neomezené mo%nosti.  

  Kompaktní (délka 4763*mm)    Dlouhé (délka 5008*mm)    Extra dlouhé (délka 5238*mm)  



52   Rozm'ry  

  Rozm#ry.  

  1  ! Rozm&r lze zv&t%it posunutím/odstran&ním sedadel.
    2  ! Rozm&ry m&$ené na úrovni podlahy vozidla.
    3  ! Sv&tl# vnit$ní rozm&r bez podb&h).
    4  ! Sv&tl# vnit$ní rozm&r mezi podb&hy.
    5  ! V#%ka vozidla se li%í podle délky vozu.
    6  ! V#%ka vozu s p$íplatkov#mi dr"áky pro st$e%ní nosi' se zvy%uje o 48*mm.
    7  ! V#%ka vozu s p$íplatkov#m pohonem v%ech kol 4MATIC: mezi 1939 a 1942*mm.
    8  ! Jen pro Viano TREND a Viano AMBIENTE.  

K  ompaktní varianta  

  Dlouhá varianta  

  Varianta extra 
dlouhé  8  
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53  Motory a hmotnosti  

  s pohonem zadní nápravy    s pohonem v$ech kol 4MATIC  

  Typy    CDI 2.0    CDI 2.2    CDI 3.0    3.5    CDI 2.0 4MATIC    CDI 2.2 4MATIC  

  Po%et válc*    4    4    6    6    4    4  

  Druh paliva  5    na6 a    benzín    na6 a  

  Celkov+ zdvihov+ objem [cm  3  ]    2143    2143    2987    3498    2143    2143  

  Jmenovit+ v+kon [  kW   (k)]    100   (136)    120   (163)    165   (224)    190   (258)    100   (136)    120   (163)  

  p#i otá%kách [ot/min]    3800    3800    3800    5900    3800    3800  

  Max. to%iv+ moment [Nm]    310    360    440    340    310    360  

  p#i otá%kách [ot/min]    1400–2400    1600–2400    1400–2800    2500–5000    1400–2400    1600–2400  

  Zrychlení  1   0–100,km/h [s]    14,1/13,5    12,1/11,1    –/9,1    –/10,4    –/16,0    –/13,0  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Maximální rychlost  1   cca. [km/h]     174/172    188/182    –/201    –/217    –/161    –/174  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Pohotovostní hmotnost  2   [kg] 

(Kompaktní/Dlouhé/Extra dlouhé)  

  2030/2055/2080    2030/2055/2080    2080/2105/2130    2040/2065/2090    2110/2135/2160    2110/2135/2160  

  Celková hmotnost [kg]    2800/3050  3    2800/3050  3    2800/3050  3  

  U!ite%ná hmotnost [kg]  7    745–1020  4    695–970  4    735–1010  4    665–940  4  

  Celk. hmot. p#ív-su  8   [kg]  

  nebrzd-ného/brzd-ného    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000  

  Rozm-ry pneumatik    205/65 R*16    205/65 R 16    225/60 R*16    225/55 R*17    205/65 R*16    205/65 R*16  

  Stopov+ pr*m-r otá%ení   .   [m]/ pr*m-r otá%ení   .   [m]  

  Kompaktní a Dlouhé    11,0/11,8    11,0/11,8    11,0/11,8    11,0/11,8    11,8/12,7    11,8/12,7  

  Extra dlouhé    11,5/12,5    11,5/12,5    11,5/12,5    11,5/12,5    12,6/13,4    12,6/13,4  

  Celková hmotnost jízdní soupravy [kg]    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3  

  vy$$í v kombinaci s p#íplatkovou v+bavou    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3  

  Emise CO  2  , celkem [g/km]  6    187–190/208–211    187–190/208–211    –/221    –/279–284    –/230    –/230  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Spot#eba paliva  6   [l/100,km]     m-sto    8,7–8,8/9,9–10,0    8,7–8,8/9,9–10,0    –/10,9    –/16,3–16,5    –/11,0    –/11,0  

  (v kombinaci s man./autom. 

p#evodovkou)  
  mimo m-sto    6,3–6,4/6,7–6,8    6,3–6,4/6,7–6,8    –/7,0    –/9,3–9,5    –/7,3    –/7,3  

  celkem    7,1–7,2/7,9–8,0    7,1–7,2/7,9–8,0    –/8,4    –/11,9–12,1    –/8,7    –/8,7  

  Viano TREND. Údaje o motorech, spot"eb# a emisích.  
  1  ! Hodnoty pro vozy s normální st$echou 

a hmotností podle DIN 70020-3 
(pohotovostní hmotnost podle Sm&r-
nice EU + u"ite'né zatí"ení 200*kg).

    2  ! Údaje dle Sm&rnice 92/21/ES ve 
zn&ní platném v okam"iku tisku (poho-
tovostní hmotnost vozidla v'etn& 
ná$adí/rezervy, pokud jsou sou'ástí 
dodávky od v#robce, s nádr"í plnou 
z 90*%, s $idi'em 68*kg a zavazadly 7*kg) 
pro vozidla se standardní v#bavou. 
P$íplatková v#bava a p$íslu%enství 
zpravidla zvy%ují hmotnost vozidla, 
'ím" se odpovídajícím zp)sobem sní"í 
u"ite'ná hmotnost. Upozorn&ní: 
podle normy ISO-M06 1176 se údaje 
o pohotovostní hmotnosti sni"ují 
a" o 75*kg.

    3  ! V dodávce pro .R je zv#%ení celkové 
hmotnosti na 3050*kg ve standardní 
v#bav&.

    4  ! V závislosti na variant& (Kompaktní/
Dlouhé/Extra dlouhé) a/nebo celkové 
p$ípustné hmotnosti.

    5  ! Objem nádr"e: 75*l.
    6  ! Udávané hodnoty byly zji%t&ny podle 

p$edepsaného postupu m&$ení [Na$í-
zení (ES) 715/2007 v sou'asném 
zn&ní]. Údaje se nevztahují na jedno 
konkrétní vozidlo a nejsou sou'ástí 
nabídky, ale slou"í pouze pro ú'ely 
porovnání jednotliv#ch typ) vozidel.

    7  ! Maximální zatí"ení st$echy: 150*kg.
    8  ! V závislosti na pohonné jednotce 

do 2500*kg zv#%ená celková hmotnost 
p$ív&su (brzd&ného) v kombinaci 
s p$íplatkovou v#bavou.
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  Viano AMBIENTE. Údaje o motorech, spot"eb# a emisích.  
  s pohonem zadní nápravy    s pohonem v$ech kol 4MATIC  

  Typy    CDI 2.0    CDI 2.2    CDI 3.0    3.5    CDI 2.0 4MATIC    CDI 2.2 4MATIC  

  Po%et válc*    4    4    6    6    4    4  

  Druh paliva  5    na6 a    benzín    na6 a  

  Celkov+ zdvihov+ objem [cm  3  ]    2143    2143    2987    3498    2143    2143  

  Jmenovit+ v+kon [  kW   (k)]    100   (136)    120   (163)    165   (224)    190   (258)    100   (136)    120   (163)  

  p#i otá%kách [ot/min]    3800    3800    3800    5900    3800    3800  

  Max. to%iv+ moment [Nm]    310    360    440    340    310    360  

  p#i otá%kách [ot/min]    1400–2400    1600–2400    1400–2800    2500–5000    1400–2400    1600–2400  

  Zrychlení  1   0–100,km/h [s]    14,1/13,5    12,1/11,1    –/9,1    –/10,4    –/16,0    –/13,0  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Maximální rychlost  1   cca. [km/h]     174/172    188/182    –/201    –/217    –/161    –/174  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Pohotovostní hmotnost  2   [kg] 

(Kompaktní/Dlouhé/Extra dlouhé)  

  2055/2080/2105    2055/2080/2105    2105/2130/2165

  

  2065/2090/2115    2135/2160/2185    2135/2160/2185  

  Celková hmotnost [kg]    2800/3050  3    2800/3050  3    2800/3050  3  

  U!ite%ná hmotnost [kg]  7    720–995  4    670–945  4    710–985  4    640–915  4  

  Celk. hmot. p#ív-su [kg]  8  

  nebrzd-ného/brzd-ného    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000  

  Rozm-ry pneumatik    205/65 R 16    205/65 R*16    225/60 R*16    225/55 R*17    205/65 R*16    205/65 R*16  

  Stopov+ pr*m-r otá%ení   .   [m]/pr*m-r otá%ení   .   [m]  

  Kompaktní a Dlouhé    11,0/11,8    11,0/11,8    11,0/11,8    11,0/11,8    11,8/12,7    11,8/12,7  

  Extra dlouhé    11,5/12,5    11,5/12,5    11,5/12,5    11,5/12,5    12,6/13,4    12,6/13,4  

  Celková hmotnost jízdní soupravy [kg]    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3  

  vy$$í v kombinaci s p#íplatkovou v+bavou    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3  

  Emise     CO  2  , celkem [g/km]  6    187–190/208–211    187–190/208–211    –/221    –/279–284      –/230    –/230  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Spot#eba paliva  6   [l/100,km]    m-sto    8,7–8,8/9,9–10,0    8,7–8,8/9,9–10,0    –/10,9    –/16,3–16,5    –/11,0    –/11,0  

  (v kombinaci s man./autom. 

p#evodovkou)  
  mimo m-sto    6,3–6,4/6,7–6,8    6,3–6,4/6,7–6,8    –/7,0    –/9,3–9,5    –/7,3    –/7,3  

  celkem    7,1–7,2/7,9–8,0    7,1–7,2/7,9–8,0    –/8,4    –/11,9–12,1    –/8,7    –/8,7  
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  s pohonem zadní nápravy  

  Typy    CDI 2.0    CDI 2.2    CDI 3.0     3.5  

  Po%et válc*    4    4    6    6  

  Druh paliva  5    na6 a    na6 a    na6 a    benzín  

  Celkov+ zdvihov+ objem [cm  3  ]    2143    2143    2987    3498  

  Jmenovit+ v+kon [  kW   (k)]    100   (136)     120   (163)     165   (224)    190   (258)  

  p#i otá%kách [ot/min]    3800    3800    3800    5900  

  Max. to%iv+ moment [Nm]    310    360    440    340  

  p#i otá%kách [ot/min]    1400–2400    1600–2400    1400–2800    2500–5000  

  Zrychlení  1   0–100,km/h [s]    14,1/13,5    12,1/11,1    –/9,1    –/10,4  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Maximální rychlost  1   cca. [km/h]     174/172    188/182    –/201    –/217  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Pohotovostní hmotnost  2   [kg] 

(Kompaktní/Dlouhé)  

  2090/2115    2090/2115    2135/2160    2100/2125  

  Celková hmotnost [kg]    2800/3050  3    2800/3050  3    2800/3050  3    2800/3050  3  

  U!ite%ná hmotnost [kg]  7    685–970  4    685–970  4    640–915  4    675–950  4  

  Celk. hmot. p#ív-su [kg]  8  

  nebrzd-ného/brzd-ného    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000  

  Rozm-ry pneumatik    245/45 R*19    245/45 R*19    245/45 R*19    245/45 R*19  

  Stopov+ pr*m-r otá%ení   .   [m]/pr*m-r otá%ení   .   [m]  

  Kompaktní a Dlouhé    11,6/12,4    11,6/12,4    11,6/12,4    11,6/12,4  

  Celková hmotnost jízdní soupravy [kg]    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3    4770/4940  3  

  vy$$í v kombinaci s p#íplatkovou v+bavou    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3    5100/5300  3  

  Emise CO  2  , celkem [g/km]  6    190/211    190/211    –/221    –/284  

  (v kombinaci s man./autom. p#evodovkou)  

  Spot#eba paliva  6   [l/100,km]    m-sto    8,8/10,0    8,8/10,0    –/10,9    –/16,5  

  (v kombinaci s man./autom. 

p#evodovkou)  
  mimo m-sto    6,4/6,8    6,4/6,8    –/7,0    –/9,5  

  celkem    7,2/8,0    7,2/8,0    –/8,4    –/12,1  

  Viano AVANTGARDE. Údaje o motorech, spot"eb# a emisích.  
  1  ! Hodnoty pro vozy s normální st$echou 

a hmotností podle DIN 70020-3 
(pohotovostní hmotnost podle Sm&r-
nice EU + u"ite'né zatí"ení 200*kg).

    2  ! Údaje dle sm&rnice 92/21/ES ve 
zn&ní platném v okam"iku tisku (poho-
tovostní hmotnost vozidla v'etn& 
ná$adí/rezervy, pokud jsou sou'ástí 
dodávky od v#robce, s nádr"í plnou 
z 90*%, s $idi'em 68*kg a zavazadly 7*kg) 
pro vozidla se standardní v#bavou. 
P$íplatková v#bava a p$íslu%enství 
zpravidla zvy%ují hmotnost vozidla, 
'ím" se odpovídajícím zp)sobem sní"í 
u"ite'ná hmotnost. Upozorn&ní: 
podle normy ISO-M06 1176 se údaje 
o pohotovostní hmotnosti sni"ují 
a" o 75*kg.

    3  ! V dodávce pro .R je zv#%ení celkové 
hmotnosti na 3050*kg ve standardní 
v#bav&.

    4  ! V závislosti na variant& (Kompaktní/
Dlouhé) a/nebo celkové p$ípustné 
hmotnosti.

    5  ! Objem nádr"e: 75*l.
    6  ! Udávané hodnoty byly zji%t&ny podle 

p$edepsaného postupu m&$ení [Na$í-
zení (ES) 715/2007 v sou'asném 
zn&ní]. Údaje se nevztahují na jedno 
konkrétní vozidlo a nejsou sou'ástí 
nabídky, ale slou"í pouze pro ú'ely 
porovnání jednotliv#ch typ) vozidel.

    7  ! Maximální zatí"ení st$echy: 150*kg
    8  ! V závislosti na pohonné jednotce 

do 2500*kg zv#%ená celková hmotnost 
p$ív&su v kombinaci s p$íplatkovou 
v#bavou (brzd&no).
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  Elektronick+ stabiliza%ní systém 

ADAPTIVE ESP".

    ADAPTIVE ESP- je inova'ní systém 

regulace jízdní dynamiky, kter# 

poprvé zohled+uje také stav nalo"ení 

vozu. V ur'it#ch nebezpe'n#ch jízd-

ních situacích, nap$. p$i hrozícím 

smyku, p$ibrz7uje tento systém cílen& 

jednotlivá kola a podle pot$eby p$izp)-

sobuje v#kon motoru, 'ím" pomáhá 

$idi'i zvládnout kritické a nebezpe'né 

situace. ADAPTIVE ESP- spojuje 

funkce antibloka'ního systému ABS, 

protiprokluzového systému ASR, 

elektronického rozd&lení brzdné síly 

  Slovník pojm(.  

EBV, brzdového asistenta BAS a 

 asistenta rozjezdu AAS (p$íplatková 

v#bava) a zárove+ pomáhá zajistit 

jízdní stabilitu. Stabilizace p$ív&su 

ESP- navíc zvy%uje jízdní bezpe'nost 

p$i jízd& s p$ív&sem.

    

    Pozor: Systém ADAPTIVE ESP" 

nedoká!e zru$it fyzikální zákony. 

ADAPTIVE ESP" nap#íklad nem*!e 

zabránit smyku zp*sobenému 

aquaplaningem. P#ekro%í-li #idi% 

fyzikální hranice, nem*!e ani 

systém ADAPTIVE ESP" zabránit 

nehod-!  

  Brzdov+ asistent BAS.

    Na%i pracovníci ve v#voji zjistili 

s pomocí trena"éru, "e 'lov&k v p$í-

pad& nouzového brzd&ní se%lapuje 

pedál p$íli% váhav&. To byl poznatek, 

kter# vedl k v#voji brzdového asis-

tenta. Tento systém interpretuje ur'i-

tou rychlost, se kterou $idi' se%lapuje 

brzdu, jako situaci nouzového brz-

d&ní a automaticky zv#%í brzdov# tlak. 

P$itom se antibloka'ní systém ABS 

stará o to, aby se kola nezablokovala.  

  Rozjezdov+ asistent AAS.

    Rozjezdov# asistent integrovan# 

v ESP- (standardní v#bava u automa-

tické p$evodovky) se stará o to, aby 

byl rozjezd ve stoupání velice poho-

dln#: po uvoln&ní brzdového pedálu 

z)stává tlak v brzdách je%t& cca 

2 vte$iny zachován, co" umo"ní klidné 

p$enesení nohy z brzdového na 

plynov# pedál, ani" by se v)z ihned 

rozjel. Rozjezdov# asistent je aktivní 

od stoupání v hodnot& cca 4*%. P$i 

rozjezdu na rovin& nebo s kopce není 

aktivován.  

  Protiprokluzová regulace ASR.

    Zjistí-li systém ASR náhlé zv#%ení 

po'tu otá'ek n&kterého z hnacích 

kol (prokluz), sní"í ASR v#kon motoru 

a p$ibrz7ováním zabrání trvalému 

protá'ení kola. Díky tomu zabra+uje 

tento systém, aby se v pr)b&hu 

rozjezdu a zrychlení trvale protá'ela 

kola 'i aby do%lo ke skluzu vozidla 

do boku, 'ím" se, p$edev%ím na povr-

chu s r)znou p$ilnavostí nebo na 

kluzké vozovce, zvy%uje trakce a záro-

ve+ bezpe'nost.  
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  Stabilizátor p#ív-su ESP".

    Tento systém dopl+uje ADAPTIVE 

ESP- a zvy%uje bezpe'nost jízdy 

s p$ív&sem tím, "e p$i rozk#vání p$í-

v&su za'ne cílen& p$ibrz7ovat kola 

ta"ného vozidla, sní"í to'iv# moment 

motoru a napom)"e tak stabilizo-

vat jízdní soupravu. P$i n&kolika po 

sob& následujících zásazích se brz-

d&ní postupn& zesiluje, co" zp)sobuje 

v#razné sní"ení rychlosti jízdy.  

  Adaptivní brzdové sv-tlomety.

    Adaptivní brzdové sv&tlomety zvy%ují 

aktivní bezpe'nost tím, "e p$i nou-

zovém brzd&ní zaji%,ují lep%í signa-

lizaci. Princip spo'ívá v tom, "e 

p$i brzd&ní v nebezpe'í od rychlosti 

50*km/h za'nou blikat v%echna 

brzdová sv&tla. Tím jsou ostatní $idi'i 

jedoucí za dan#m vozidlem varováni 

a jejich reakce je díky tomu rychlej%í. 

Pokud auto za'ne brzdit z rychlosti 

od 70*km/h a" do úplného zastavení, 

zapnou se automaticky varovná 

sv&tla.  

  Vzduchové odpru!ení s regulací 

v+$ky. 

    Vzduchové odpru"ení na zadní 

náprav& zaji%,uje díky automatické 

regulaci v#%ky bezpe'nou jízdní 

stabilitu vozu p$i ka"dém stavu nalo-

"ení a pohodlnou p$epravu cestují-

cích a k$ehkého zbo"í. Díky elektro-

nické regulaci v#%ky je vozidlo 

nezávisle na stavu nalo"ení v"dy ve 

stejné v#%ce, co" má v#hody i p$i 

jízd& za tmy: Jízdní dráha je v"dy opti-

máln& osv&tlena a sv&tlo neosl+uje 

protijedoucí vozy. Stisknutím tla'ítka 

lze vozidlo manuáln& zv#%it nebo 

sní"it, co" usnad+uje nakládání 

a vykládání.  

  PARKTRONIC. 

    Parkovací asistent PARKTRONIC 

podporuje $idi'e p$i parkování nebo 

zají"d&ní do úzkého prostoru. Systém 

pracující na principu sonaru auto-

maticky varuje $idi'e, jakmile rozpo-

zná, "e je v)z p$íli% blízko k p$eká"ce 

nalézající se p$ed vozidlem 'i za 

ním. Varování má nejprve podobu 

optického upozorn&ní, které se 

objeví na stupnici umíst&né v pro-

st$ední 'ásti p$ístrojové desky. 

P$i vzdálenosti od p$eká"ky men%í 

ne" 25*cm zazní navíc akustick# 

varovn# signál, nejprve p$eru%ovan# 

a od vzdálenosti men%í ne" 20*cm 

plynul#.  

  Filtr pevn+ch %ástic. 

    Emise pevn#ch 'ástic u dieselov#ch 

automobil) se v uplynul#ch letech 

v#razn& sní"ily. P$esto je t$eba vzhle-

dem ke stále rostoucímu po'tu 

dieselov#ch vozidel p$íli% vysoké cel-

kové emise dále sni"ovat. D)vodem 

k oddechnutí je filtr pevn#ch 'ástic 

u voz) Mercedes-Benz. Ten odstraní 

více ne" 95*% sazí z v#fukov#ch 

plyn). Stál# regenera'ní proces p$i-

tom zabra+uje zanesení filtru – 

palivová aditiva tedy nejsou nutná.  
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  Abychom trvale zajistili Va&i mobilitu, myslíme za hranice 
pouhého vozu. Od opravárenského servisu p'es pakety 
mobility a! po individuální nabídky poji&t)ní a financo-
vání Vám nabízíme 'adu slu!eb, které se o Vás a Va&e 
Viano na cestách spolehliv) postarají.

    S na&imi slu!bami a fascinací zna%kou Mercedes-Benz 
se m#!ete kompletn) seznámit na na&ich pobo%kách 
nebo u svého smluvního partnera. Ti v&ichni Vám nabíd-
nou mnohostrannou nabídku slu!eb, rozsáhlou pé%i 
a kvalitu, kterou od spole%nosti Mercedes-Benz právem 
o%ekáváte.  

  Ten, kdo se rozhodne pro mercedes, 
si kupuje více ne% jenom auto.  

Servis a originální díly

  Prodlou!ená otevírací doba  

  Mercedes-Benz Service24h  

  Mercedes-Benz ExpressService  

  Mercedes-Benz MobilityGo/Mobilo  1  

  Originální díly Mercedes-Benz  

  Originální v+m-nné díly Mercedes-Benz  

Servisní smlouva Service Excellent

  Finan$ní slu%by a poji&t#ní  

  Finan%ní leasing  

  Operativní leasing  

  Úv-rové fi nancování  

  Povinné ru%ení  

  Dopl/kové poji$t-ní  

  Poji&t#ní  

  Poji$t-ní vozidla  

  Poji$t-ní GAP  

  Dopl/ková poji$t-ní  

  1  0 Od 1.1.2012 pro vozidla s první registrací od 1.1.2012.  
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  Rozsáhl! servis Mercedes-Benz.  

  Service Excellent .  Kladete si otázku, jak zajistit Va&emu 
vozidlu kompletní servis s vylou%ením ve&ker$ch pro-
vozních rizik? /e&ením je Service Excellent. Za pevn) 
stanoven$ m)sí%ní poplatek máte jistotu, !e ve smluv-
ním období nebudete muset za následující úkony vynalo!it 
ani korunu navíc:
,- opravy a v$m)ny provozem opot'ebiteln$ch díl# 

 vozidla (nap'. brzdové oblo!ení, brzdové kotou%e, 
 tlumi%e, v$fuk, atd.),

,- opravy závad zp#soben$ch vadou materiálu %i 
v$robní vadou po uplynutí záruky poskytované 
 v$robcem vozidla,

,- provád)ní pravidelné údr!by v rozsahu prací p'ede-
psan$ch v$robcem vozidla (ji! v cen) vozidla s ISP). 
Service Excellent Vám zaru%í:

,- transparentní náklady a jejich p'edem známou v$&i 
díky pevn) stanovenému m)sí%nímu poplatku,

,- vylou%ení rizika náklad# za nep'edpokládané opravy,
,- optimální údr!bu a opravy Va&eho vozidla, za pou!ití 

pouze originálních náhradních díl# Mercedes-Benz. 
Kalkulaci Service Excellent Vám p'izp#sobíme na 
e-mailu: servisni.smlouvy@daimler.com

    Asisten%ní slu!ba Mercedes-Benz Service24h.  
Pokud n)kdy sel!e technika, pomohou Vám u zna%ky 
Mercedes-Benz lidé. Nastane-li takov$ p'ípad, obra(te 
se jednodu&e na na&i asisten%ní slu!bu Mercedes-Benz 
Service24h. Okam!it) se postaráme o Va&e vozidlo 
i o Va&i mobilitu. A to 24 hodin denn), 365 dní v roce.
Spojení na asisten%ní slu!bu: +420 296 335 697, even-
tueln) 00800 3 777 7777. Dle dané situace se m#!ete 

obrátit p'ímo na Service24h, poskytovan$ na&imi regio-
nálními partnery.

    

      Mercedes-Benz ExpressService.   Disponibilita vozidla je 
v&ím – proto Vám nabízíme slu!bu Mercedes-Benz 
ExpressService. Bez p'edchozího ohlá&ení a %asto také 
za pevnou cenu Vám zajistíme krom) v$m)ny oleje 
také drobnou údr!bu a opravu opot'ebovan$ch díl#, jako! 
i v$m)nu mal$ch díl#. A to zpravidla b)hem 2–4 hodin.

    Mercedes-Benz MobilityGo/Mobilo.   Od 1.1.2012 pro 
vozidla s první registrací od 1.1.2012 se u Viana z osv)d-
%eného Mercedes-Benz MobilityGo stává Mobilní 
sada Mercedes-Benz Mobilo. Získáte tím je&t) více v$hod: 
Mobilo platí 4 roky na poruchu, nehodu, vandalismus 
a drobné potí!e. Pro poruchy je navíc mo!né prodlou!ení 
záruky podle podmínek daného servisu a! na 30 let. 
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podle sv$ch p'edstav a chcete platit jen za jeho u!ívání? 
Potom je pro Vás leasing tím správn$m 'e&ením. Leasing-
ov$mi splátkami nevá!ete kapitál, Vá& úv)rov$ rámec 
z#stane ka!dopádn) zachován a díky konstantním splát-
kám budete mít stále p'ehled o sv$ch financích. A( u! 
leasing, financování nebo poji&t)ní – u nás si m#!ete 
vybrat: Vy se rozhodnete a my se o to postaráme. Dal&í 
informace o nabídce financování a leasingu Mercedes-Benz 
Financial Services najdete na internetov$ch stránkách 
www.mercedes-benz-financialservices.com  

  Servis a finan$ní slu%by  

    Ve standardní v$bav) bez p'íplatku, v celé Evrop). 
Slibujeme Vám: a( Vás potká cestou jak$koliv problém, 
se sadou Mobilo budete moci v jízd) pokra%ovat co 
nejd'íve. O podmínkách a platnosti Vás budou prodejci 
Mercedes-Benz rádi podrobn) informovat – jednodu&e 
se zastavte.

    Originální díly Mercedes-Benz.   V&echny originální díly 
Mercedes-Benz jsou prov)'eny podle p'ísn$ch kritérií 
z hlediska materiálu a funkce, dokonale p'izp#sobeny 
pro Va&e vozidlo a k dispozici je&t) 15 let po skon%ení 
sériové v$roby. 

    Originální repasované díly Merceds-Benz  . Je-li Vá& dodáv-
kov$ v#z v provozu ji! n)kolik let, nabízejí se originální 
repasované díly. Jsou zpracovány podle posledního stavu 
techniky, prov)'eny stejn) jako nové díly z hlediska funk%-

nosti a mají vysokou, zaru%enou kvalitu jako originální 
díly Mercedes-Benz. Jedin$ rozdíl: jsou a! o 50+% levn)j&í!

        Mercedes-Benz Financial Services.   Pokud u! máte Va&e 
Viano vyhlédnuté a chcete z#stat finan%n) nezávislí, 
vyjdeme Vám na&imi finan%ními slu!bami vst'íc. V p'í-
pad) standardního financování si nap'íklad koupíte 
model Va&ich sn# pohodln) ve fixních m)sí%ních splátkách. 
Díky tomu z#stanete finan%n) flexibilní a budete oka-
m!it) mobilní. Nebo chcete Viano v barv) a s v$bavou 



  )as obohatit se o dal&í zku&enost.
    Vykonejte zku&ební jízdu s vozidlem podle Va&ich p"ání.  



63  Zku&ební jízda  

  Nikde není mercedes tak p'esv)d%iv$ jako na silnici. Nebo( teprve tam za!ijete 
suverénní pocit z jízdy, díky n)mu! jsou tyto automobily tak v$jime%né. 
Uvidíte, do jaké míry obohacují variabilita a vysok$ komfort Viana Vá& v&ední 
den. Zvlá&tní atmosféru vznikající b)hem jízdy nelze popsat slovy. Proto 
bychom Vás rádi pozvali ke zku&ební jízd). Vá& partner Mercedes-Benz si 
s Vámi rád domluví sch#zku. Na stránkách www.mercedes-benz.cz nalez-
nete svého prodejce zcela jednodu&e. Ji! se na Vás t)&íme.

  



V
ia

no
.   T

R
EN

D
, A

M
B

IE
N

TE
 a

 A
VA

N
TG

A
R

D
E.

  

  Odkoupení ojetého vozu.   Kruh se uzavírá. V souladu se sm!rnicí EU o ojet"ch vozech od Vás zase Va#e Viano po jeho dlouhém pou$ívání odebereme. Ale do té 

doby uplyne je#t! hodn! %asu. Odkoupení ojetého vozidla se realizuje v souladu s národními p&edpisy pro vozidla s celkovou nejvy##í p&ípustnou hmotností do 3,5 t. 

V'z Viano spl(uje ji$ n!kolik let po$adavky, které zákon klade na konstrukci vyhovující recyklaci a dal#ímu vyu$ití pou$it"ch materiál'. K dispozici je sí) odb!rn"ch 

míst a podnik' provád!jících demontá$ ojet"ch voz', které Va#e vozidlo ekologicky recyklují. Mo$nosti dal#ího vyu$ití vozidel a jejich díl' se p&itom trvale vyvíjejí 

a zlep#ují. V'z Viano tak splní zv"#ení zákonn"ch recykla%ních kvót i v budoucnu. Dal#í informace obdr$íte na adrese www.mercedes-benz.cz

    K údaj!m v této bro"u#e:   po redak%ní uzáv!rce publikace dne 28.7.2011 mohlo dojít ke zm!nám produktu. V"robce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje konstruk%ní 

nebo tvarové zm!ny, odchylky barevnosti a zm!ny obsahu dodávek, jejich$ ú%elem je zv"#ení zájmu zákazníka. Pokud pou$ívá v"robce, p&íp. prodejce k popisu 

 nabízeného v"robku zna%ky nebo %íselné údaje, nevypl"vají z nich samotn"ch $ádná práva. Na vyobrazeních a popiscích mohou b"t uvedeny také p&íplatkové v"bavy 

a p&íslu#enství, které nejsou sou%ástí sériové dodávky. Barevné odchylky jsou podmín!ny technikou tisku. V této publikaci mohou b"t rovn!$ uvedeny typy voz' a servisní 

slu$by, které se v n!kter"ch zemích nenabízejí.

    Tato bro$ura je ur%ena pro pou$ití v *R. V"roky o zákonn"ch, právních a da(ov"ch p&edpisech a jejich d'sledcích jsou platné jen pro *eskou republiku k datu 

redak%ní uzáv!rky této bro$ury. O závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce dodávkov"ch voz' Mercedes-Benz. 

    www.mercedes-benz.cz/viano  
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