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Nízké teploty mění chování vozu. Zimní období si žádá odlišné složení mnoha kapalin a také více zatěžuje
výkon vozu. V autorizovaném servisu Mercedes-Benz připravíme váš vůz i na nejnáročnější zimní podmínky.
Náš tým se profesionálně postará o každou část vašeho vozu. Budou vám zkontrolovány bezpečnostní prvky
stejně jako veškeré doplňky, které zajišťují jízdní komfort a zvyšují bezpečnost cestování. V neposlední řadě je
nutné zmínit, že pravidelný servis v autorizovaném servisu Mercedes-Benz udržuje hodnotu vašeho vozu.
Prohlédněte si všechny atraktivní nabídky, které jsme připravili na tuto sezónu. Najdete mezi nimi například
sady zimních pneumatik Mercedes Original a nové designy disků kol. Připravte se na nadcházející chladné
období a cestujte bezpečně s Mercedes-Benz.
„
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Úvod.

Podzimní nabídka produktů s 15% slevou.
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Níže uvádíme příklady našich digitálních služeb. Stáhněte si aplikaci Mercedes me Store
a objevte mnoho dalších služeb na míru vašim potřebám.

PROJEĎTE
ZIMOU
BEZ OBAV!

Zimní prohlídka.

Zima se nevyhnutelně blíží. Je čas se ujistit, že je vaše vozidlo
na zimní měsíce připraveno. Zkontrolujte brzdy a světla,
ale i ostatní prvky, které jsou pro bezpečnost zimních jízd
nepostradatelné. Je zkrátka čas si objednat zimní prohlídku
v autorizovaném servisu Mercedes-Benz.
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Nic není ve větším kontaktu se zimní vozovkou než
pneumatiky automobilu. Navštivte autorizovaný servis
Mercedes-Benz, kde vyřešíte veškerý servis pneumatik od
kontroly jejich stavu přes výměnu a uskladnění až po nákup
nových pneumatik Mercedes Original. Objevte také sadu
našich originálních kol, která rozzáří vaše zimní projížďky.

Objednat termín
zimní prohlídky.
Rezervujte nyní

V rámci zimní prohlídky vám špičkově
proškolení technici zkontrolují následující:
• tlak a vzorek pneumatik i optimální
seřízení světel
• kvalitu brzdové kapaliny
• brzdové destičky a kotouče – vizuální
kontrola
• podvozek vozu – vizuální kontrola
• hladinu oleje v motoru
• stav klaksonu
• těsnění chladicího systému
• funkčnost ostřikovačů a světlometů
• napnutí a stav klínového řemene
• stav stěračů
• stav čelního skla

OZNÁMENÍ PŘI KRÁDEŽI
ČI POŠKOZENÍ VOZU.
Na váš chytrý telefon přijde
v reálném čase informace
o pohybu nebo nárazu do vašeho
vozidla. Aplikace Mercedes me
vám zároveň zašle informace
o rozsahu poškození.

Stáhněte si aplikaci Mercedes me Store
a vyberte si digitální produkty přizpůsobené
přímo vašemu vozu.
* Dostupné produkty se mohou lišit v závislosti na výbavě vašeho vozidla.

OVLÁDÁNÍ AUTOKAMERY.
Mějte zdokumentovanou jakoukoli
cestu či situaci při parkování díky
technologii ve svém Mercedesu.

VYHLEDÁNÍ POLOHY VOZIDLA.
Také se vám občas stává,
že nevíte, kde přesně jste
zaparkovali auto?
Váš chytrý telefon vám ho
v okruhu 1,5 km pomůže najít.

Digitální produkty z Mercedes me Store.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.
Zamknout dveře, otevřít okna
nebo zkontrolovat stav paliva?
Stačí jeden pohyb prstu.

PODZIM/ZIMA 2022

MERCEDES BUDOUCNOSTI.
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Skutečná krása vydrží déle než jednu sezónu! Letošní zimu vybavte svůj vůz kompletními
koly Mercedes-Benz. Ohromující estetika jde ruku v ruce s dokonalým výkonem a kvalitou.
Vyberte si ideální sadu kol a budete překvapeni, co všechno vám mohou nabídnout.

Třída A (177), Třída B (247), CLA (118)

Třída A (177), Třída B (247), CLA (118)

Disk s 5 dvojitými paprsky

Disk s 5 paprsky

Bridgestone Blizzak LM001 MO

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

225/45 R 18 91H

225/40 R19 93H

Viz štítek produktu >

Viz štítek produktu >

Q4401419109 0E/1E

Q4401417134 4E/5E

13 418 Kč

16 613 Kč

Třída C (206)

Třída C (206)

Disk s 5 dvojitými paprsky

Disk s 5 dvojitými paprsky

Goodyear

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

UltraGrip Performance G1 MO

225/45 R18 95H

225/50 R17 98H

Viz štítek produktu >

PODZIM/ZIMA 2022

DEJTE ZIMĚ
NOVÝ LESK.

Prohlédněte si nabídku
kompletních kol Mercedes-Benz.
Zjistěte více

Kompletní kola Mercedes-Benz.

Nejlépe sedí vašemu vozu
Pro plynulou jízdu a optimální pohodlí.
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Nejpřísnější požadavky na bezpečnost
Naše kola, pneumatiky a TPM senzory neustále analyzujeme a zdokonalujeme, aby splňovaly vysoké
standardy Mercedes-Benz.
Krása, která trvá
Speciální antikorozní vrstva pomáhá našim kolům dosáhnout dlouhotrvajícího lesku.
Všechny potřebné informace ohledně výběru pneumatik a kol vám poskytne náš zástupce
v autorizovaném servisu Mercedes-Benz. Pomůžeme vám vybrat tu nejlepší variantu pro váš vůz
Mercedes-Benz.

Q4401414107 6E/7E

Q4401417149 0E/1E

13 631 Kč

14 909 Kč

Třída E (213), CLS (257), E kupé (238)

Třída E (213), CLS (257), E kupé (238)

Disk s 5 dvojitými paprsky

Disk s 5 dvojitými paprsky

Michelin Pilot Alpin 5 MO

Michelin Pilot Alpin 5 MO

Přední: 245/40 R19 98V

Zadní: 275/35 R19 100V

Viz štítek produktu >

Viz štítek produktu >

Q4401415115 4E/5E

Q4401415116 5E/6E

25 132 Kč

29 817 Kč

Třída E (213), Třída E kupé (238)

Třída S (223)

Disk s 5 paprsky

Disk s 10 „ypsilon“ paprsky

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

Bridgestone Blizzak LM001 MO-S

245/45 R18 100V

255/40 R20 101V

Viz štítek produktu >

Viz štítek produktu >

Q4401417132 9E/0E

Q4401419112 6E/7E

14 909 Kč

21 085 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny včetně DPH za jeden kus (včetně pneumatik) bez montáže. Každý autorizovaný servis má právo stanovit
konečnou cenu podle svého uvážení. Ceny jsou platné do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Kompletní kola Mercedes-Benz.

Viz štítek produktu >
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GLA (247), GLB (247)

EQC (293)

EQA (243), EQB (243)

Disk s 10 paprsky

Disk s 10 paprsky

Disk s 5 paprsky

Disk s 10 paprsky

Hamkook Winter i*cept evo2 MOE

Continental

Bridgestone Blizzak LM005 MO

Continental

255/45 R19 104V

WinterContact TS 850 P MOE

235/55 R19 105H

WinterContact TS 850 P MOE

Viz štítek produktu >

215/60 R18 98H

Viz štítek produktu >

215/60 R18 102T

Viz štítek produktu >

Viz štítek produktu >

Q44054311000E

Q44056111005E

Q4403019102 6E/7E

Q44056111006E

19 381 Kč

14 696 Kč

18 104 Kč

14 909 Kč

GLA (247), GLB (247)

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

Disk s 5 dvojitými paprsky

Disk s 5 paprsky

Bridgestone BLIZZAK LM001 MO

Bridgestone Blizzak LM-80 EVO MO

235/50 R19 99H

235/60 R18 103H

Viz štítek produktu >

Viz štítek produktu >

Q4403019102 4E/5E

Q4403019101 2E/3E

16 400 Kč

14 483 Kč

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

GLS (X167)

Disk s 10 paprsky

Disk s 5 paprsky

Pirelli Scorpion Winter MOE

Continental

235/55 R19 101H

WinterContact TS 850 P MO

Viz štítek produktu >

275/50 R20 113V
Viz štítek produktu >

Q4405617100 2E/3E

Q4403011102 1E/2E

16 613 Kč

21 298 Kč

PODZIM/ZIMA 2022

Třída S (223)

BEZPEČNOST V ZIMĚ
BEZ KOMPROMISŮ
S MERCEDES-BENZ.
Základní bezpečnostní pravidlo na zimních silnicích zní: čím hlubší je dezén pneumatiky,
tím kratší je brzdná dráha.

PROFIL PNEUMATIKY JE KLÍČOVÝ.
Brzdění na sněhu od 50 km/h do zastavení.
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GLE (167), GLE kupé (167), GLS (167)

GLE (167), GLE kupé (167), GLS (167)

Disk s 5 dvojitými paprsky

Disk s 5 dvojitými paprsky

Pirelli Scorpion Winter MO

Pirelli Scorpion Winter MO

Přední: 275/45 R21 107V

Zadní: 315/40 R21 111V

Viz štítek produktu >

Viz štítek produktu >

Q4401417152 0E/1E

Q4401417152 2E/3E

23 428 Kč

24 919 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny včetně DPH za jeden kus (včetně pneumatik) bez montáže. Každý autorizovaný servis má právo stanovit
konečnou cenu podle svého uvážení. Ceny jsou platné do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.

+14 m
4mm dezén – je považován za příliš mělký. Je patrné výrazné prodloužení brzdné dráhy.

+26 m
1,6mm dezén – absolutně nedostatečná hloubka. Brzdná dráha už je nebezpečně dlouhá.
Výše uvedené schéma je pouze orientační. Brzdná dráha vozidla závisí na jeho typu, stáří, použitých brzdách a pneumatikách,
stejně tak i na stavu a povrchu vozovky, stylu jízdy a jízdních podmínkách. (Zdroj: Continental AG)

Kompletní kola Mercedes-Benz.

Kompletní kola Mercedes-Benz.

8mm dezén – optimální brzdná dráha na sněhu.
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Třída S (223)

Třída S (223)

Hankook MO WiNter i*cept evo2 MO

Michelin PILOT ALPIN PA4 MO

255/50 R18 106V | QALCZHA1022271

255/45 R19 104V | QALCZMI300481

Zjistěte více
Viz štítek produktu >

Existuje řada důvodů, proč byste měli zvolit zimní pneumatiky Mercedes Original (MO).
Zásadní je skutečnost, že pneumatiky Mercedes Original jsou vyrobeny tak,
aby odpovídaly jízdním charakteristikám vozů Mercedes-Benz. To znamená, že každá
pneumatika je testována tak, aby přesně odpovídala vašemu modelu Mercedes-Benz.
Zimní pneumatiky Mercedes Original (MO) byly navrženy pro co nejbezpečnější možnou
jízdu na sněhu a blátě. Jejich hlubší profil zkracuje brzdnou dráhu na zasněžených silnicích
až o 50 % ve srovnání s letními pneumatikami. S ohledem na zimní teploty zabraňuje
použitá pryžová směs tvrdnutí pneumatik, což zachovává správnou přilnavost.

5 004 Kč

GLA (247), GLB (247)

GLA (247), GLB (247)

Continental WINTERCONTACT TS 850 P MOE

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO

215/60 R18 98H | QALCZCO0354793000

Viz štítek produktu >

4 804 Kč

235/50 R19 99H | QALCZBR9370

Třída A (177), Třída B (247), CLA (118)

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

Hankook MO WiNter i*cept evo2 MO

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO

Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE + MO

Pirelli SCORPION WINTER MO

Viz štítek produktu >

2 312 Kč

205/55 R17 91H | QALCZBR9364

Viz štítek produktu >

4 249 Kč

235/60 R18 103H | QALCZGO578554

Viz štítek produktu >

3 483 Kč

235/55 R19 101H | QALCZPI2913600

Viz štítek produktu >

5 088 Kč

Třída C (206)

Třída C (206)

GLE SUV (167), GLE kupé (167),
GLS (X167), Třída G (463)

GLE (167), GLE kupé (167), GLS (167)

Goodyear ULTRA GRIP PERFORMANCE G1 MO

Michelin PILOT ALPIN 5 MO

Continental WINTERCONTACT TS 850 P MO

Pirelli SCORPION WINTER MO

225/50 R17 98H | QALCZGO579201

225/45 R18 95H | QALCZMI120408

275/50 R20 113V | QALCZCO0354800000

Přední: 275/45R21 107V | QALCZPI2710800
Zadní: 315/40 R21 111V | QALCZPI2710600
Viz štítek produktu >

Zimní pneumatiky Mercedes Original (MO).

6 109 Kč

Viz štítek produktu >

Třída A (177), Třída B (247), CLA (118)
205/60 R16 92H | QALCZHA1019424
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6 427 Kč

Viz štítek produktu >

Viz štítek produktu >

3 523 Kč

Viz štítek produktu >

4 763 Kč

Viz štítek produktu >

7 286 Kč

Viz štítek produktu >

8 927 Kč
10 464 Kč

Třída E (213), CLS (257)

Třída E (213), Třída E kupé (238), CLS (257)

EQC (293)

EQA (243), EQB (243)

Michelin PILOT ALPIN 5 MO

Goodyear ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE MO

Pirelli SCORPION WINTER MO

Continental WINTERCONTACT TS 850 P MOE

245/40 R19 98V | QALCZMI092979

245/45 R18 100V | QALCZGO532415

Přední: 235/55 R19 101H | QALCZPI2913600
Zadní: 255/50 R19 103H | QALCZPI2913500
Viz štítek produktu >

Viz štítek produktu >

6 357 Kč

Viz štítek produktu >

4 484 Kč

Všechny uvedené ceny pneumatik jsou maximální ceny za jeden kus včetně DPH. Každý autorizovaný servis Mercedes-Benz
je může snížit podle svého uvážení. Další informace získáte v autorizovaných servisech Mercedes-Benz. Ceny jsou platné
do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Viz štítek produktu >

5 088 Kč
5 448 Kč

PODZIM/ZIMA 2022

Prohlédněte si naši nabídku zimních
pneumatik Mercedes Original.

215/60 R18 102T | QALCZCO0355295000

Viz štítek produktu >

4 824 Kč

Všechny uvedené ceny pneumatik jsou maximální ceny za jeden kus včetně DPH. Každý autorizovaný servis Mercedes-Benz
je může snížit podle svého uvážení. Další informace získáte v autorizovaných servisech Mercedes-Benz. Ceny jsou platné
do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Zimní pneumatiky Mercedes Original (MO).

ZIMA BEZ
KOMPROMISŮ.
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Krátké zimní dny přinášejí řidičům omezenou viditelnost. Originální stěrače Mercedes-Benz poskytují ten nejlepší
výkon pro vaše přední a zadní okna. Konstrukce aerodynamických ramen stěračů umožňuje těsný kontakt
se zakřiveným povrchem oken. To následně umožňuje rychlé a přesné odstranění vlhkosti a nečistot. Sledujte
své stěrače, a když uvidíte, že se černá indikační tečka mění na žlutou, znamená to, že je třeba stěrače vyměnit
za nové. Čistá okna zajišťují bezpečnější jízdu.
Přední stěrače
A (177)
CLA (118)
B (247), GLA (247)
GLB (247)
C (206)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)

PODZIM/ZIMA 2022

MĚJTE MRAZY
POD KONTROLOU!

ZIMNÍ
VÝHLEDY.

Studená rána, vánice, rampouchy a závěje, to všechno jsou silní protivníci, ale vy máte mocného spojence –
originální baterie Mercedes-Benz, které podporují systém Start-Stop a ušetří vám až 1,2 litru na 100 km, a další
špičkové příslušenství pro zimu, která má kromě té přátelské i svou drsnou tvář. Užívejte si všechny krásy zimy,
ale vždy nad ní mějte náskok a výhodu.

Zadní stěrače
A 17 7820 9800
A 17 7820 9800
A 2478200502
A 2478201 202
A2068201500
A 2138203604
A2058204503
A1678209201

1 460 Kč
1 460 Kč
1 561 Kč
1 561 Kč
1 733 Kč
1 942 Kč
1 733 Kč
1 843 Kč

A (177)
CLA (118)
B (247), GLA (247)
GLB (247)
C (206)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)

A 2478206700
A 16 7820 4903
A 247 8 207 8 01
A2478206900
A2478206900
A2478206900
A2538208700
A 16 7820 4903

457 Kč
417 Kč
423 Kč
417 Kč
417 Kč
417 Kč
423 Kč
417 Kč

Nabíječka autobaterií
Kontroluje, nabíjí a opět oživí vaši baterii –
a to i v případě kompletního vybití.
Perfektní souhra s komplexní elektronikou
vozů Mercedes-Benz.
Nabíječka autobaterií, 5A

3 400 Kč / A0009823021

Rozmrazovač ledu

Autobaterie přídavná, 12 Ah

Autobaterie, 80 Ah

388 Kč / A000989182511

4 026 Kč / A000982960825

9 937 Kč / A001982810864

Široká nabídka stěračů.

431 Kč / A001986387112
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Zimní koncentrát
do ostřikovačů

271 Kč / A002986147109

Autobaterie a produkty péče o vůz.

Čisticí přípravek
na sklo v interiéru
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Přichází roční období, které s sebou nese větší zátěž pro vás i váš vůz Mercedes-Benz. Právě v tento čas je dobré
věnovat zvýšenou pozornost praktickému a šikovnému příslušenství, které vám pomůže chránit vůz i za deštivých
podzimních dnů.

PODZIM/ZIMA 2022

PODZIM
JE TADY!

Akční podzimní nabídka -15%
Nárazník i kufr bez škrábanců.
Kryt prahů zavazadelníku
Kryt prahů zavazadelníku chrání nejen zavazadlový prostor
před znečištěním, ale také celý nárazník a práh před
poškrábáním.
• Barva: černá
• Materiál: plast
• Jednoduše přizpůsobitelné

Udržujte zavazadlový prostor
svého vozu v čistotě.
Zavazadelníkové vany
Pro každodenní přepravu se hodí snadno
čistitelná vana do kufru. Je dokonale přizpůsobena
zavazadlovému prostoru a je ideální pro přepravu
věcí po náročné a deštivé podzimní procházce.
• Pachově neutrální
• Odolná proti nárazům
• Polypropylen odolný proti rozbití
• Protiskluzová voštinová struktura

Podlahové rohože, které nekloužou.
Celosezónní podlahové rohože
Podlahové rohože jsou přesně přizpůsobeny vašemu
vozu Mercedes-Benz na základě originálních CAD dat
vozidla. Lze je připevnit klipsem k podlaze vozidla, aby
se zabránilo jejich sklouzávání. Podlahové rohože musí
projít přísným testováním, než jsou uznány za hodné
loga trojcípé hvězdy.
• Odolnost
• Barva odolná proti vyblednutí
• Pachově neutrální
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Pro více informací
navštivte náš web.
Navštivte stránku

AMG ochranná plachta pro vnitřní použití
Pružný okraj v přední a zadní části ochranné plachty
zajišťuje, že zůstává na svém místě a ideálně přiléhá,
zejména u modelů AMG, které mají nezávislou konstrukci
přední části vozu. Plachta slouží jako ochrana vašeho
vozidla před prachem a poškrábáním a má prodyšnou
vnější vrstvu.
• Prodyšná vnější vrstva
• Syntetické vlákno odolné proti roztržení
• Antistatická vnitřní vrstva z flanelu

Pro více informací kontaktujte svého servisního partnera Mercedes-Benz. Akce platí do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání
zásob. Součástí podzimní akční nabídky jsou pouze vybrané produkty z každé kategorie.

Podzimní nabídka produktů.

Podzimní nabídka produktů.

Oblečte svůj Mercedes-Benz.
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Tato brožura byla vytištěna v r. 2022. U zobrazených produktů mohlo dojít od tisku této brožury (09/2022) ke změnám.
Všechny ceny v brožuře jsou uvedeny vč. DPH. Ceny pneumatik jsou uvedeny za jeden kus. Ceny uvedené v této brožuře
jsou platné do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. 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. Vizualizace pneumatik je pouze
ilustrativní, nezobrazuje skutečnou podobu vzorku, ale pouze design hliníkového disku. 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.
www.mercedes-benz.cz

