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Rafał Sonik ambasadorem Klasy X
Klasa X ma wyjątkowego ambasadora. Jest nim Rafał Sonik, człowiek,
który odnosi wielkie sukcesy zarówno w biznesie jak i w sporcie.
Odpowiada to doskonale dualnemu charakterowi pierwszego pikapa z
gwiazdą na masce.
Klasa X, która zadebiutowała na rynku pod koniec 2017r., łączy dwa światy - użytkowy i
luksusowy. Choć jest tradycyjnym pikapem, zbudowanym na ramie, świetnie radzącym sobie
w ciężkim terenie, posiada wyróżniające ją w segmencie elementy ze świata samochodów
luksusowych. W Klasie X znajdziemy m.in. unikalne systemy wpływające na bezpieczeństwo
jazdy. Możemy także wyjątkowo komfortowo zaaranżować wnętrze. Do tego stylistyka Klasy
X bezpośrednio nawiązuje do SUVów Mercedes-Benz, wyróżniając ją na tle innych pikapów.

Wszystkie te cechy wyjątkowo odpowiadają Rafałowi Sonikowi, który na co dzień potrzebuje
m.in. samochodu uniwersalnego w zastosowaniu, a jednocześnie reprezentacyjnego. Klasa X
będzie tym samym towarzyszyć Rafałowi Sonikowi m.in. w treningach do kolejnych
zawodów. Dzięki dużej przestrzeni ładunkowej pikap Mercedesa potrafi przewieźć np.:
małego quada lub motocykl.
- Długo nie było na rynku samochodu, który tak dobrze wpisał się w mój sposób
funkcjonowania. Jestem sportowcem, a moim naturalnym środowiskiem jest jazda poza
utartymi szlakami. Przede wszystkim jestem jednak przedsiębiorcą, dla którego samochód
często bywa miejscem pracy. Mercedes-Benz Klasy X zapewnia komfort podróży, posiada
charakterystyczny dla marki stylowy design oraz niezaprzeczalną klasę. Jednocześnie mogę
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nim bez najmniejszych obaw wjechać w nawet bardzo trudny teren i przy okazji mieć trochę
przyjemności z off-roadu – powiedział utytułowany rajdowiec.
Rafał Sonik jest jedynym Polakiem, który indywidualnie wygrał Rajd Dakar. Wcześniej
trzykrotnie stawał na podium tej legendarnej rywalizacji. Jest również sześciokrotnym
zdobywcą Pucharu Świata FIM. Krakowianin jest również dobrze znany jako przedsiębiorca
oraz filantrop, który aktywnie wspiera działalność kilku stowarzyszeń i fundacji.
Rafał Sonik jeździ Klasą X 250d 4MATIC w najwyższej wersji wyposażeniowej POWER.
Samochód ten wyposażony jest m.in. w reflektory LED High Performance, elektrycznie
regulowane w 8 płaszczyznach fotele i system bezkluczykowego dostępu KEYLESS-GO.
Zdolności terenowe poprawiają opcjonalna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi i
zawieszenie o zwiększonym prześwicie. Jazdę w terenie i w mieście ułatwia także kamera
360°, zintegrowana z wyświetlaczem systemu COMAND online.
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