Sezóna plná malých i velkých radostí
Jaro/léto 2017

Myslete na léto. Na vše
ostatní myslíme za vás.
Jarní a letní měsíce jsou jako stvořené k cestování,
venkovním aktivitám, turistice a campingu. Autorizovaný
servis Mercedes-Benz má vše potřebné, co rozmazlí
nejen váš vůz, ale především vás samotné.

S Mercedes-Benz Mobilo jako v bavlnce

Když vás na cestách potká defekt pneumatiky,
vybitá baterie, nedostatek paliva nebo
se stane cokoli jiného, přijedeme na pomoc.
Kdekoli v Evropě vám garantujeme plnou
mobilitu díky systému Mercedes-Benz Mobilo.
Naskenujte kód
a získejte více informací.

Sezónní výměna
pneumatik

Bridgestone

Potenza S001
245/45R19 98 Y
Modely: S (217, 222)
Q5833
C

I na jaře a v létě chcete jezdit
komfortně a bezpečně. V našich
autorizovaných servisech najdete
bohatou nabídku originálních
pneumatik Mercedes-Benz
s pečetí kvality MO nebo MOE.

Turanza ER300 Ecopia
205/55 R16 91H
Modely: A
 , B, C (204), CLA,
SLK/SLC
Q3520
E

B

70 dB

Continental

1 931 Kč

ContiEcoContact 5
205/55 R16 91H
Modely: A
 , B, C (204), CLA,
SLK/SLC
Q03562090000
B

B

71 dB

1 897 Kč

71 dB

5 417 Kč

Bridgestone
Dueler H/P Sport
255/50R19 103W
Modely: ML/GLE, R
Q5540
E

C

72 dB

4 473 Kč

Continental

Pirelli

ContiSportContact 5
245/40 R18 97Y XL
Modely: C (205), E (212)
Q03564380000
C

Bridgestone

B

A

72 dB

Cinturato P7
245/45 R18 100Y XL
Modely: E (213, 238)
Q2479200

3 485 Kč

Michelin

TL PRIMACY HP
225/45 R17 91W
Modely: A, B, C (204), CLA,
SLK/SLC
Q592471
E

B

70 dB

B

A

71 dB

4 439 Kč

Continental

2 537 Kč

ContiSportContact 5
245/45 R17 95W
Modely: C (205), E (212)
Q03562120000
C

B

71 dB

3 772 Kč

Oslňte interiérem
Disponujeme pestrou škálou ekologických
čisticích i lešticích přípravků. Neponecháváme
nic náhodě, takže se i uvnitř svého vozu budete
stále cítit svěže.

Univerzální čistič
Quick&Clean
A0029865171

276 Kč

Čistič disků
A001986347114

526 Kč

Čisticí pěna na kůži
A001986597109

Leštidlo na lak
A0009864674

483 Kč

456 Kč

Můžete si přát čistší vzduch

Vůně do auta
Sports Mood
A0008990188*

1 736 Kč
* V yberte si v autorizovaném servisu
Mercedes-Benz z více variant
originálních vůní nebo využijte
možnosti do vozu nainstalovat vůni
vašeho oblíbeného parfému.

Na cestách bez alergie! Naše filtry
do interiéru zachytí i ta nejjemnější
zrnka pylu a jako jediné mají
certifikát Evropského centra pro
výzkum alergií ECARF.

Vzduchový filtr
do interiéru
A2468300018

1 634 Kč

Dezinfekce klimatizace
Na detaily se zeptejte svého
servisního poradce.

Vidět a být viděn
Čelní sklo je nutné udržovat čisté hlavně kvůli
bezpečnosti. Letní voda do ostřikovačů, čistič
na hmyz i speciální produkty na ošetření
skel jsou náš standard. Umíme si poradit ale
i s naneseným asfaltem, nečistotou na discích
kol i impregnací střechy vašeho kabrioletu.

Odstraňovač hmyzu
A002986117114

318 Kč

Stěrače
A1768202800

Letní směs do ostřikovačů
(koncentrovaná)
A000986200009

1 323 Kč

103 Kč

V rámci sezónních doplňků nabízíme i velmi
komfortní držáky na turistická kola. Pokud
snad nemáte kolo, ale rádi byste měli, máme
pro vás i značkový Mercedes-Benz bicykl.
Myslíme na všechno!
Nosič jízdních
kol New Alustyle
A0008900293

Základní příčníky,
např. pro třídu E
A2138900693

4 340 Kč

6 915 Kč

Kde jedna cesta končí, druhá začíná

FITNESS JÍZDNÍ KOLO
MERCEDES-BENZ
B66450110

Nosič jízdních kol
na tažné zařízení
A0008901200

29 358 Kč

19 378 Kč

Myslíme na všechny

Všechny naše doplňky splňují vysoký standard v duchu
tradic značky Mercedes-Benz. Vybírejte z originálního
příslušenství, které i v létě udělá z cestování opravdový
zážitek nejen pro vás samotné, ale i pro vaše blízké.

Dětská sedačka
Mercedes-Benz
BABY-SAFE plus II
A0009706100

Přenosný chladicí box
A0008204206

8 680 Kč

5 498 Kč

Komfortní box
do zavazadlového
prostoru Easy-Pack
A2056800405

Oboustranný koberec do
zavazadlového prostoru
A2056800106

6 655 Kč

2 865 Kč

Váš tablet, mobilní telefon,
fotoaparát i kamera musí být
v dobrých rukou, když
se vaše ruce věnují řízení.

USB nabíječka
A2138215700

866 Kč

Style & Travel:
držák na kameru
A0008271900

Style & Travel:
sklopný stolek
A0008160000

Style & Travel:
základní nosič / dokovací stanice pro iPad*
A0008272000 / A0008103300

3 472 Kč

3 328 Kč

3 183/724 Kč
* Pro tablet je třeba zakoupit ochranný rámeček,
např. pro iPad Air 2 – A0005800900.

Cestujte stylově

Mercedes-Benz rád slouží
vašemu vytříbenému vkusu.
Protože si uvědomujeme
hloubku našeho vztahu,
máme pro vás celou škálu
dárků, které mohou udělat
radost vám i těm, kterým
chcete udělat radost vy.

Sportovní taška
Mercedes-Benz
B66958081

2 023 Kč

Kryt pro iPhone 7
B66953560

878 Kč

AMG kšiltovka
B66952708

Bobby
AMG GT Solarbeam
B66962000

866 Kč

4 338 Kč

Oceňujeme věrnost značce

Vždy a všude v kontaktu
Mercedes me connect vás spojí s vaším vozidlem
a vaše vozidlo se vším, co je pro vás důležité. Při
diagnostice vozidla a také v případě poruchy nebo
nehody. Přitom jsou podle potřeby odesílány důležité
údaje o vozidle a v případě nutnosti provedena
další opatření. To může být volání vašeho servisního
partnera za účelem sjednání další servisní prohlídky
nebo přivolání rychlé pomoci prostřednictvím
asistenční nebo záchranné služby.
Pokud váš vůz není vybaven modulem me Connect,
můžete ho vybavit modulem Mercedes me Adapter.
Digitální síťové propojení i pro starší modely
Mercedes-Benz. S touto výbavou lze různé funkce
vašeho vozidla ovládat z vašeho smartphonu.
Mercedes me Adapter můžete pořídit už za 399 Kč.

Více na:

U zobrazených produktů mohlo dojít od tisku této brožury (03/2017) ke změnám. Všechny ceny v brožuře jsou nejvyšší možné včetně DPH.
Autorizovaný servis má právo snížení ceny. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky
barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce,
příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná
práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky
jsou podmíněny technikou tisku. Tato publikace může obsahovat modely a služby, které nejsou v jednotlivých zemích k dispozici. Pro aktuální
a podrobnější informace se prosím obraťte na svého nejbližšího autorizovaného prodejce Mercedes-Benz.

