
Witaj znowu, zimo. Brakowało nam Ciebie.

Jesień/zima 2018 – 2019
Oferta Autoryzowanych Serwisów Mercedes-Benz na chłodne pory roku. 

Wszystkie przedstawione ceny są kwotami maksymalnymi brutto. Autoryzowany serwis ma każdorazowo prawo do ich obniżenia. Ceny są aktualne do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania 
zasobów. Na czas realizacji zamówienia producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, różnic w kolorach oraz zmian zawartości zamówienia, jeżeli zmiany te lub odstępstwa 
uwzględniają interesy sprzedającego i są opłacalne dla Klienta. Na prezentowanych zdjęciach mogą znajdować się dodatkowo płatne elementy wyposażenia i akcesoria nieobjęte stan- 
dardową dostawą. Różnice w kolorach wynikają z techniki druku. Niniejsza publikacja może zawierać produkty i usługi niedostępne w niektórych krajach. Nie wszystkie produkty dostępne 
są dla każdego modelu. Aby uzyskać aktualne i szczegółowe informacje, prosimy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym dealerem Mercedes-Benz. Redakcja zastrzega sobie 
możliwość wystąpienia błędów w druku, pomyłek czy zmian. 

www.mercedes-benz.pl
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Wstęp

sterowane, wysokiej jakości diody LED, które 
w ciągu tysięcznej sekundy wyliczają idealny 
obraz świetlny. Dzięki temu oświetlają drogę 
precyzyjnie i jasno, nie oślepiając przy tym 
innych jej użytkowników. 

To tylko kilka przykładów zaawansowania 
technologicznego naszych modeli.  
Za komfortem Twojego samochodu stoi bardzo 
złożona i starannie opracowana technika.  
W porównaniu z autami zbudowanymi 
zaledwie kilka lat temu, które posiadały tylko 
jedną skrzynkę bezpieczników, jedną antenę 
radiową i reflektory ze zwykłymi żarówkami 
typu H4/H7, współczesny Mercedes jest 
dużo bardziej skomplikowany – można z całą 
pewnością stwierdzić, że system ukryty pod 
maską dzisiejszych modeli o wiele bardziej 
przypomina jeżdżący superkomputer niż 
zwykły samochód.

Dlatego do prawidłowego utrzymania Twojego 
auta niezbędna jest nie tylko szeroka wiedza 
i doświadczenie, ale również odpowiednio 
wyposażony warsztat. 
 
Aby naprawiać samochody Mercedes-
Benz, nie wystarczy młotek, komplet kluczy 
i entuzjazm. Specjaliści z Autoryzowanych 
Serwisów Mercedes-Benz inwestują dużo 
energii i czasu, aby dotrzymać kroku stale 
udoskonalanym technologiom, w które 
wyposażone są auta z trójramienną  
gwiazdą na masce.

Nasi partnerzy mają wszystkie 
specjalistyczne narzędzia i części zamienne, 
których możesz potrzebować do swojego 
samochodu. Znają i stosują najnowsze 
techniki. Wierzymy, że człowiek uczy się 
przez całe życie, dlatego pracownicy sieci 
dealerskich są regularnie szkoleni przez 
ekspertów Mercedes-Benz.

Czy wiesz, że aby uzyskać certyfikat 
mechanika-diagnosty Mercedes-Benz, 
wymagany jest pięcioletni intensywny 
kurs? To ponad sto dni szkoleniowych poza 
godzinami pracy. Co więcej: certyfikat 
trzeba regularnie odnawiać. Oprócz tego 
nasi technicy biorą udział w wielu różnych 
warsztatach – zawsze wtedy, gdy na rynek 
wchodzi nowy model lub gdy zostaje 
wprowadzona innowacja technologiczna. 
 
W firmie tak nowoczesnej jak Mercedes-Benz 
sukcesywne i ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
jest standardem. Dzięki temu zawsze 
jesteśmy w stanie zapewnić jakość usług 
spełniającą najwyższe wymagania.

I jeszcze jedno: każdy z naszych specjalistów 
jest pasjonatem marki Mercedes-Benz. 
To kolejny argument potwierdzający, że 
przekażesz auto w najlepsze ręce. 

Przygotujemy Twój samochód na ekscytujące 
i bezpieczne zimowe podróże. Nikt inny nie 
zrobi tego lepiej.

Witaj znowu, zimo. Brakowało nam Ciebie.

Każdy z nas ma sąsiada czy kolegę, 
gorąco polecającego „swojego” 
mechanika − znawcę godnego zaufania. 
Takiego, który szybko i za parę złotych 
przygotuje nasz samochód na zimę. 
Szanujemy wszystkich fachowców, jednak 
zalecamy przeprowadzanie z regularnych 
przeglądów wykonywanych  
w Autoryzowanych Serwisach  
Mercedes-Benz.

Dlaczego?
Dlatego, że Twoje auto jest nieprzeciętne 
i potrzebuje nieprzeciętnej, profesjonalnej 
wiedzy. Nowoczesne samochody Mercedes-
Benz są bardzo skomplikowane, z wieloma 
nowatorskimi technologiami zwiększającymi 
bezpieczeństwo, komfort i wydajność.
Na przykład: czy wiesz, że Klasa E 
z modelowej serii W213 wyposażona jest 
w ponad sto sterowników, które co sekundę 
przetwarzają tysiące informacji? Albo że 
w trakcie tego procesu monitorowane są 
prawie wszystkie szczegóły, od wydajności 
napędu po jakość powietrza w kabinie? 
Ponadto, w nowym modelu zainstalowano 
dziesięć różnych skrzynek bezpieczników 
i aż dwadzieścia anten, żeby zapewnić 
wszystkim systemom pokładowym 
doskonałą łączność.

Oprócz tego Klasę E można wyposażyć  
w reflektory LED MULTIBEAM. Każdy z nich 
posiada osiemdziesiąt cztery indywidualnie 

Lato się skończyło i wróciły chłodne, deszczowe dni. Bez względu na porę roku, Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego 
warto skontrolować samochód i przygotować go na nadchodzącą zimę. 



Witaj znowu, zimo. Brakowało nam Ciebie. Witaj znowu, zimo. Brakowało nam Ciebie.54

Oferty serwisowe

Wymiana opon

Zimą jest tyle rzeczy, które nas cieszą! Wycieczki narciarskie, lepienie bałwanów z dziećmi i piękno bożonarodzeniowych dni. 
Certyfikowany zespół Twojego serwisu Mercedes-Benz postara się, aby Twój samochód był wtedy w najlepszej kondycji. Dzięki temu zima 
przyniesie Ci same radosne chwile, którymi będziesz się cieszyć bez obaw.

Czas na chwile pełne radości.

Przygotuj się na zimowe przygody.
Kiedy przychodzą pierwsze chłodne dni, sięgasz zwykle po grubszą 
kurtkę i ciepłe buty. Twój samochód też potrzebuje przygotować się 
na jesień i zimę. Nasze Autoryzowane Serwisy Mercedes-Benz zawsze 
pozostają do Twojej dyspozycji. Dokładna kontrola samochodu i montaż 
opon zimowych sprawią, że nadchodzący sezon nie będzie problemem.

Dlaczego warto skorzystać z naszego serwisu?

W Twoim samochodzie skontrolujemy:
• ciśnienie w oponach i czujniki ciśnienia 
• działanie świateł i ich optymalne ustawienie
• jakość płynu hamulcowego
• okładzinę klocków hamulcowych (kontrola wizualna)
• stan podwozia (kontrola wizualna)
• poziom oleju w silniku
• szczelność układu chłodniczego
• działanie spryskiwaczy szyb i reflektorów 
• napięcie i stan paska klinowego
• działanie klaksonu
• stan wycieraczek
• stan przedniej szyby

99 zł (z VAT, bez części zamiennych i płynów) 

Przegląd zimowy 
Zima nie zaczeka! Umów się na dogodny termin 
wymiany opon lub kół na zimowe już dziś.
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Wiemy, że zawsze chcesz jak najwygodniej dotrzeć do celu – bez 
względu na to czy chodzi o urlop nad Morzem Śródziemnym, zimową 
podróż do ośrodka narciarskiego, czy krótką wycieczkę na wieś. Długość 
trasy nie ma znaczenia. Ważne, by móc polegać na swoim samochodzie 
i czuć się w nim bezpiecznie. Auta Mercedes-Benz stoją na czterech 
mocnych kołach, których jakość jest największym osiągnięciem 
w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Naszym kompletnym kołom 
oraz oponom  możesz zaufać. Dlaczego są najlepsze dla Twojego 
samochodu? Opracowane zostały zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości, we współpracy z renomowanymi producentami opon.

Wymagania, które firma Mercedes-Benz sobie nakłada są dużo bardziej 
rygorystyczne niż normy UE. Właśnie dlatego opony muszą spełnić 
ponad czterdzieści parametrów dotyczących wydajności, trwałości 
i niezawodności. Tylko wtedy zyskują znak jakości MO (Mercedes 
Original) lub MOExtended. Kontrole są rygorystyczne i dokładne − 
w ramach standardowego testu felgi Mercedes-Benz muszą wytrzymać 
uderzenie boczne (np. w krawężnik) z prędkością 60 km/h. Są dużo 
bardziej odporne na uszkodzenia, sól i korozję niż felgi dostępne 
w sklepach z nieoryginalnymi częściami. Podczas sprawdzania zwykłych 
felg przeprowadza się jedynie losowe kontrole, tymczasem w Mercedes-
Benz badanie jakości przechodzi każda felga. Dlatego nie musisz liczyć 
na szczęście: Twoje bezpieczeństwo jest gwarantowane.

Co więcej, Twoje kompletne koła Mercedes-Benz wiedzą dużo więcej, 
niż Ci się wydaje. Dzięki wbudowanym czujnikom są w stałej łączności 
z komputerem pokładowym. Sensory kontrolują ciśnienie w oponach, 
które wyświetlane jest na panelu głównym już po paru minutach jazdy. 
Dzięki inteligentnemu systemowi nie musisz testować każdej opony 
osobno.

Znak jakości zapewni Ci długotrwałe bezpieczeństwo. Poza tym zadbamy 
o przechowanie Twoich letnich opon. Uczciwa oferta, prawda? *

Opony zimowe

Jakość to podstawa.

*  oferta dostępna tylko w wybranych 
autoryzowanych serwisach  

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się  
ze swoim doradcą serwisowym.

CLA (117), A (176), B (246), C (204)

Bridgestone Blizzak LM32 MO
205/55R16 91 H – QALPLBR79075

336 zł
72 dBEG

CLA (117), A (176), B (246), C (204)

Continental ContiWintCont TS830 P MO
225/45R17 91 H – QALPLCO03530770000

550 zł 
72 dBCE

CLA (117), A (176), B (246), C (204)

Continental ContiWintCont TS830 P MO
205/55R16 91 H – QALPLCO03530740000

380 zł
72 dBCE

A (169), B (245)

Bridgestone Blizzak LM32 MO
195/65R15 91 T – QALPLBR4375

220 zł 
71 dBCF

Oferta opon dla  
klas A, B oraz CLA. 

Uszczelniacz 
opon TireFit
A0005830712

241 zł

Osłony piast np. wzór klasyczny

A17140001255337

65 zł
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Opony zimowe

GLK (X204)

Bridgestone Blizzak LM80 EVO MO
235/60R18 103 H –QALPLBR6817

665 zł 
72 dBCE

GLK (X204)

Dunlop SP Winter Sport 3D MO
235/50R19 99 H – QALPLDU523803

978 zł 
68 dBCE

CLS (218)

Bridgestone Blizzak LM32 XL MO
255/40R18 99 H – QALPLBR3780

911 zł 
72 dBCE

Oferta opon dla klasy C, E i S oraz CLS. Oferta opon dla SUV.
GLC (253)

Continental Conti4x4WinterCont MO
235/65R17 104 H – QALPLCO03546880000

647 zł 
72 dBCE

ML (164), GLE (166), R (251)

Dunlop SP Winter Sport 3D MO
255/50R19 107 H – QALPLDU564252

861 zł 
69 dBEE

E (212)

Pirelli W 210 SottoZero 2 MO
245/45R17 99 H – QALPLPI1817400

752 zł 
72 dBBC

S (221)

Pirelli W 240 SottoZero 2 MO
255/45R18 99 V – QALPLPI1865500

839 zł 
73 dBCC

E (212)

Continental ContiWintCont TS830 P MO
245/45R17 99 H – QALPLCO03530820000

786 zł 
72 dBCE

GLA (156)

Michelin Alpin A4 MOE
215/60R17 96 H – QALPLMI469094

629 zł 
70 dBCE

C (205)

Continental ContWintCont TS 850 P MO
225/50R17 94 H – QALPLCO03537990000

540 zł 
72 dBCE

C (205)

Michelin Alpin A4 MO
225/50R17 94 H – QALPLMI785727

743 zł 
70 dBCE
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WidocznośćAkumulatory

Kolejna mała rzecz, a robi dużą różnicę. Pióra wycieraczek wpływają nie tylko na wrażenia podczas jazdy, ale przede 
wszystkim na bezpieczeństwo. Szczególnie w nadchodzących jesiennych i zimowych miesiącach.

Dobra widoczność.
Bez akumulatora nie uruchomisz silnika… Dlatego oryginalne 
akumulatory Mercedes-Benz są najlepszym wyborem dla Twojego 
samochodu. Zapewniają wyższe napięcie podczas rozruchu i dłuższą 
żywotność, niż akumulatory dostępne w sklepach z nieoryginalnymi 
częściami.

Startujemy.

100% jakość.

Akumulator  
Mercedes-Benz
70 Ah, NGCC (176, 117, 246)
A001982800826

929 zł

Akumulator żelowy 
Mercedes-Benz AGM
92 Ah, Klasa E (212) 
A001982820827

1 217 zł

WinterFit koncentrat płynu do spryskiwacza (1 l)
Oryginalny koncentrat do spryskiwaczy Mercedes-Benz został 
opracowany tak, aby zapewnić optymalną ochronę Twojej 
przedniej szyby. Czy wiesz, że szybko i dokładnie usuwa 
tłuszcz, sadzę, sól i inne zabrudzenia występujące zimą? Nie 
musisz się martwić o częste uzupełnianie: wystarczy niewielka 
ilość, by uzyskać czystą szybę.  
A002986147109

35 zł

Płyn do chłodnic zapobiegający 
zamarzaniu (1,5 l)
Płyn do chłodnic Mercedes-Benz to najlepsze rozwiązanie 
dla Twojego samochodu w zimnych porach roku. Zapewnia 
doskonałą wymianę ciepła oraz chroni wszystkie elementy 
układu chłodzenia przed korozją i osadzaniem się kamienia 
oraz przeciwdziała rozwojowi mikroorganizmów. Gwarantuje 
najlepszą ochronę przed mrozem oraz zwiększa wydajność 
układu chłodzenia dzięki wyższej temperaturze wrzenia. 
Odpowiednio dobrany skład zapobiega powstawaniu piany.
A000989282509

84 zł

Odmrażacz (500 ml)
Odmrozisz okna szybciej, niż zdołasz powiedzieć hu, hu, ha! 
To możliwe dzięki odmrażaczowi do szyb Mercedes-Benz, po 
jednej aplikacji usuwa warstwę lodu o grubości  
1 mm przy nawet -15 °C. Cała procedura nie trwa dłużej niż 
15 sekund. Zima już Cię nie zatrzyma!  
A000989182509

50 zł

Oryginalne wycieraczki Mercedes-Benz

Prostownik z funkcją podtrzymania, 5A
Kontroluje, ładuje i przywraca do życia akumulator, nawet przy całkowitym 
wyładowaniu. Skrojony na miarę złożonej elektroniki Twojego samochodu.
A0009823021

449 zł

Nie musisz się już martwić porannymi przymrozkami. Oryginalne 
akumulatory Mercedes-Benz zachowują 100-procentową sprawność nawet 
przy -18 °C, co przewyższa standardowe wymagania wobec akumulatorów 
o 20%. Według testów przeprowadzonych na zlecenie Daimler AG, oryginalne
akumulatory Mercedes-Benz zachowują żywotność przez 5 lat, podczas 
gdy niektóre zwykłe akumulatory wytrzymują tylko 2,5 roku w tych samych 
warunkach. 

Akumulatory Mercedes-Benz są przystosowane do samochodów z systemem 
Start-Stop, który pozwala zaoszczędzić nawet litr paliwa na 100 km, ale wymaga 
mocnej baterii. Jak widać, oryginalne akumulatory są lepszym rozwiązaniem nie 
tylko dla Twojego samochodu, ale też dla Twojego portfela.

Nasi partnerzy serwisowi skontrolują Twój akumulator i powiedzą Ci, jak 
najlepiej o niego dbać. Oczywiście i jedno, i drugie otrzymasz zupełnie za 
darmo! Dobra rada: pamiętaj, że podczas mrozów wydajność elektryczna 
akumulatora znacznie spada – tak jak w przypadku smartfona, który w zimie 
szybciej się wyładowuje. Dzięki aplikacji Mercedes me Connect możesz zdalnie 
skontrolować napięcie swojego akumulatora. Jeśli spadnie, jak najszybciej 
odwiedź swój Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz.

Chlubą oryginalnych piór wycieraczek Mercedes-Benz 
jest pieczołowicie dopracowany projekt. Dostosują się do 
zaokrąglonego kształtu przedniej szyby tak, by całkowicie usunąć 
z niej wodę i zabrudzenia. Nawet podczas ekstremalnie dużych 
prędkości, bo nasze wycieraczki testujemy przy 250 km/h. Dzięki 
doskonałemu kształtowi i aerodynamicznym ramionom osiągają 
taki stopień wydajności przy minimalnym hałasie. Możesz również 
mieć pewność, że oryginalne pióra wycieraczek Mercedes-
Benz wytrzymają długo. Wykonane są z mieszanki naturalnej 
i syntetycznej gumy, gwarantującej optymalną elastyczność. 
Dzięki temu nasze wycieraczki są bardziej odporne na mróz 
i zimową pogodę.

Wycieraczki przedniej szyby  Wycieraczka tylnej szyby

A (176) A1768204300 198 zł A1768200545 66 zł 
B (246) A2468202700 221 zł A2468201045 66 zł
C (205) A2058202300 268 zł A2058200545 73 zł
E (213) A2138205701 291 zł A1568200045 68 zł
GLC (253) A2058205700 246 zł A1178200045 68 zł
GLE (166) A166820104528 300 zł A1698201745 61 zł
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Mercedes me

*Dostępne w wybranych modelach

*W modelach wyposażonych w ogrzewanie postojowe

Zawsze w kontakcie.

Usługa Mercedes me obejmuje:

•  zdalny asystent parkowania
•  osobisty asystent
•  internetowy pilot zdalnego sterowania – dostęp do 

samochodu i jego kluczowe funkcje znajdują się w Twoim 
smartfonie

•  aktualne informacje o sytuacji na drogach
•  Car-to-X-Communication
•  standardowe usługi, w tym prace serwisowe oraz pomoc 

w razie wypadku czy awarii
•  system komunikacji alarmowej Mercedes-Benz
•  adapter Mercedes me
•  Mercedes me Connect

Wiek to nie przeszkoda: Mercedes me Adapter dla starszych modeli

Dobra wiadomość dla właścicieli starszych wozów: adapter Mercedes me 
jest mądrym urządzeniem, które możesz podłączyć bezpośrednio do swojego 
systemu pokładowego. Dzięki temu zawsze będziesz korzystać z najnowszej 
wersji aplikacji Mercedes me. 

Jak nie marznąć mimo temperatur poniżej zera? To proste! Twój samochód 
przywita Cię przyjemnie ogrzany. Jak to możliwe? To łatwe, jeśli skorzystasz 
z pośrednictwa swojego smartfona. Dzięki aplikacji Mercedes me masz 
możliwość zdalnego ogrzania samochodu*. Zanim zjesz śniadanie, we wnętrzu 
zapanuje idealna temperatura. A jako bonus – kontrola bezpieczeństwa. Pytania 
typu: czy zamknąłem samochód? to już przeszłość, bo dzięki aplikacji Mercedes 
me możesz zdalnie i w pełni bezpiecznie zamknąć lub otworzyć swoje auto.
W sklepie Mercedes me connect możesz skorzystać z innych usług, które ułatwią 
Ci codzienne życie i dostarczą przydatnych informacji o Twoim samochodzie.

Stań się częścią inteligentnie połączonego świata. Potrzebujesz do tego tylko swojego auta i urządzenia mobilnego.  
Aplikacja Mercedes me połączy Cię bezpośrednio z samochodem − a ten ze wszystkim, co jest dla Ciebie ważne.

Ważne jest jedno: doskonałe przygotowanie Twojego wozu do 
jazdy. Dlatego upewnij się, że posiadasz aktualny abonament 
Mercedes me. Datę ważności zawsze możesz skontrolować za 
pośrednictwem swojej aplikacji Mercedes me. 

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany? Zrób to teraz i zyskaj 3-letnie 
bezpłatne użytkowanie Mercedes me!

Od dłuższego czasu usługa Mercedes me jest częścią 
wyposażenia samochodów Mercedes-Benz. Jeśli jeszcze  
się nie zalogowałeś, po prostu sprawdź kompatybilność ze  
swoim samochodem i korzystaj z trzech lat bezpłatnego  
dostępu do usług.

Przedłuż swój abonament

Skontrolować samochód, zanim się wyjedzie – sprytne rozwiązanie. Jeszcze lepiej, 
gdy odbywa się to w sposób całkowicie automatyczny. Dzięki usłudze Mercedes me 
posiadasz w swoim telefonie wygodny dostęp do wszystkich niezbędnych informacji 
o pojeździe, a wszelkie parametry odsyłane są bezpośrednio do Twojego serwisu. Czas 
na przegląd techniczny? Nie myśl o tym: Twoje auto samo umówi sobie termin. Skorzystaj 
z najnowocześniejszego oprogramowania do swojego systemu nawigacji, które obejmuje 
takie udogodnienia techniczne, jak zdalne parkowanie czy sterowanie głosowe.*

Zawsze pod ręką: 
Mercedes me. 

Aplikacja Mercedes me wymaga funkcji Bluetooth, w którą wyposażone są  prawie 
wszystkie smartfony i dostępna jest w odpowiednich sklepach z aplikacjami.
iOS: system operacyjny od wersji iOS 8.4 
Android: system operacyjny od wersji 4.4.2

Sprawdź, czy adapter jest kompatybil-
ny z Twoim samochodem:
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Maty & akcesoria podróżne

W Twoim mercedesie wszystko jest już gotowe do drogi. Jeszcze tylko pobierz swoją ulubioną muzykę za pośrednictwem aplikacji 
Apple Car Play lub Android Auto i rozkoszuj się jazdą we własnym rytmie.

Znajdź własny rytm jazdy.

Ładowarka USB Powercharger 
Bardzo szybka ładowarka USB przyda się, gdy będziesz pod presją czasu. Dzięki 
dwóm złączom (2,4 A) błyskawicznie naładujesz telefon komórkowy. To małe, ale 
jakże przydatne urządzenie wystarczy po prostu podłączyć do gniazda zapalniczki. 
Wbudowana ochrona przed przegrzaniem chroni ładowane urządzenia. Co więcej, 
idealnie pasuje do eleganckiego wnętrza Twojego samochodu.
A2138202403 

158 zł

Nawet najdrobniejszy szczegół może powodować znaczną 
różnicę. Tak właśnie jest w przypadku oryginalnych dywaników, 
których kształt idealnie dopasowuje się do konturów podłogi 
i utrzymuje ją w czystości. Dywaniki są wytrzymałe i odporne na 
wszelkie uszkodzenia. 

Jakość, która leży  
u Twoich stóp.

W czasie, gdy Ty koncentrujesz się na drodze.Czystość to pół życia więcej. 

Travel & Style: Uchwyt na tablet  
Jeśli Twoi pasażerowie nie mają ochoty oglądać 
mijanych krajobrazów albo utkniecie w korku, nie musisz 
się obawiać nudy. Na szczęście masz do dyspozycji 
akcesoria Style & Travel, które uprzyjemnić czas 
całej ekipie. Dzięki uchwytowi na tablet Twoje dzieci 
ucichną na tylnym siedzeniu i skoncentrują się na grach 
edukacyjnych, będą rysować na ekranie dotykowym 
tabletu lub oglądać ulubione filmy (oczywiście to samo 
może skrócić podróż także dorosłym).
A0008272000

484 zł

Travel & Style: Wieszak na ubrania  
Dzięki praktycznemu wieszakowi pogniecione  
ubrania przestaną być Twoim zmartwieniem. Możesz 
go przymocować do oparcia głowy za fotelem kierowcy 
lub pasażera.
A0008103400

395 zł

Travel & Style: Uniwersalna baza
Zagłówki mogą być dodatkowo wyposażone 
w platformę nośną, którą można w łatwy sposób 
zamontować i zdjąć. System modułowy umożliwia 
mocowanie dokładnie tego, czego w danej chwili 
potrzebujesz: uchwytu na tablet, wieszaka na ubranie, 
haczyka na torebkę, składanego stołu lub uchwytu 
kamery ActionCam.
A0008103300

132 zł

Zwijana osłona progu bagażnika
wszystkie modele
A2536932000

175 zł

Chlapacze 
GLC (X253)
A2538900700 A2538900800

285 zł  Przód (pojazdy bez nakładki progowej) 304 zł Tyl

Płytki wkład do bagażnika
klasa A (W177)
A1778140100

351 zł 

Maty podłogowe wielosezonowe
Wykonane z wytrzymałego, łatwego w czyszczeniu materiału syntetycznego 
przeznaczonego do intensywnego użytkowania. Najnowszy design ze strukturą 
i podniesionymi krawędziami. Z wyraźną gwiazdą Mercedes-Benz. W kolorze 
czarnym − dla wybranych modeli. Klasa A (W177)
A17768079029G33 A17768085029G33

276 zł Przód 165 zł  Tył
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Kolekcja Mercedes-Benz

Parasol 
 Czarny, Materiał: poliester/
aluminium. Pokryty odpornym 
na brud i wodę Teflonem®

B66952630 236 zł

Czapka zimowa 

Antracytowa, Materiał: 
poliester/nylon

B67870897 140 zł
Kubek terminczny 

Materiał: Szkło/skóra

B66953780 254 zł 

Zegarek męski  
Elegant Basic 

Srebrno-czarny, Materiał:  
stal nierdzewna/skóra cielęca

B66953067 700 zł 

Portfel męski 
Czarny, Materiał: 
skóra cielęca

B66953960 

457 zł

Osłona na  
iPhone® 7/iPhone® 8 

Czarna, Materiał:  
poliwęglan/skóra

B66958618 165 zł

Torebka damska by 
Fritzi aus Preußen
Niebieska, Materiał: 
poliuretan

B66953729 660 zł

Portmonetka by Fritzi 
aus Preußen 

Niebieska, Materiał: poliuretan

B66953728 355 zł

Zegarek damski  
Classic Lady 

Srebrny, Materiał:  
stal nierdzewna

B66041621  889 zł

Osłona na iPhone® X 

Niebieska, Materiał: 
poliwęglan/skóra

B66958602 178 zł

Stylowo także zimą. Kolekcja Mercedes-Benz.
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Rozwiązania transportowe

Nie bój się wziąć w drogę wszystkiego, czego możesz 
potrzebować. Z oryginalnymi belkami bazowymi Mercedes-Benz, 
do których możesz przymocować boksy dachowe albo uchwyty 
na narty lub snowboard jest to bezpieczne i proste. Dzięki ich 
kształtowi montaż i demontaż nigdy nie był łatwiejszy. Ponieważ 
zostały starannie dopasowane do Twojego samochodu, są ciche 
i – z punktu widzenia aerodynamiki – doskonałe, w przeciwieństwie 
do odróżnieniu od nieoryginalnych akcesoriów.

Co jeszcze da 
się zapakować?

Boks dachowy  
Mercedes-Benz 330
Pojemność ok. 330 l. Maksymalna 
nośność 50 kg*. 
Srebrny mat, wszystkie modele
A0008400400 

2 157 zł 

Boks dachowy  
Mercedes-Benz 400 
Pojemność ok. 400 l. Maksymalna 
nośność 75 kg*. Uchwyty po obu 
stronach dla łatwiejszego otwierania 
Czarny metalik, wszystkie modele
A0008400000 

2 762 zł

Boks dachowy  
Mercedes-Benz 450 
Pojemność ok. 450 l. Maksymalna nośność  
75 kg*. Uchwyty po obu stronach dla 
łatwiejszego otwierania i zamykania. 
Czarny metalik, wszystkie modele
A0008400300 

3 262 zł

Uchwyt na narty  
do boksu dachowego 
Mercedes-Benz 400 
A0008902193 

569 zł

Poprzeczki bazowe 
Wielofunkcyjny aluminiowy bagażnik z nowo opracowanym profilem aerodynamicznym, inspirowanym 
wzornictwem lotniczym. Znacznie obniża hałas wywołany przepływającym powietrzem. Stworzony specjalnie 
dla Twojego nadwozia. Stanowi podstawę wielu dodatkowych akcesoriów Mercedes-Benz: uchwytów do nart 
i snowboardów, stojaków na rowery czy boxów dachowych. Zamykany i sprawdzony w testach zderzeniowych. 
A1778900500

1 316 zł Np. do nowej Klasy A

Uchwyt na narty lub snowboard Comfort 
Na maks. 6 par nart lub 4 snowboardy. Praktyczna funkcja wysuwania 
ułatwia załadunek i wyładunek. zamykany 
A0008900393

782 zł Wszystkie modele 

Więcej informacji na temat akcesoriów 
Mercedes-Benz znajdziesz tutaj, 
w naszym konfiguratorze.

Za mały bagażnik to nie problem. Wiemy, że Twój Mercedes-Benz nie tylko 
przewozi Ciebie i Twoją rodzinę, ale też 
wszystko czego potrzebujesz. Dlatego 
nasze systemy transportowe są starannie 
zaprojektowane i podlegają bardzo surowej 
i wymagającej kontroli.
Oryginalne nośniki i boxy Mercedes-Benz 
testowane są przy prędkościach ponad 200 
km/h (standardowa prędkość podczas testów 
to 130 km/h). Przechodzą również specjalną 
próbę na trasie o długości 25 000 kilometrów na 
autostradach i drogach o gorszej nawierzchni, 
dodatkowo z 50% przeciążeniem. Poddawane są 
testowi korozyjnemu, znacznie przekraczającemu 
wymogi prawne. Zanim oddamy je w Twoje ręce, 
dopracujemy każdy szczegół. Po to, by zapewnić 
Ci najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

*Nie może przekraczać dopuszczalnej nośności dachu pojazdu
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Gwarancja i umowy serwisoweNawigacja

Dlatego właśnie istnieją umowy serwisowe Mercedes-Benz.

Albo to, co najlepsze, albo nic. Oto filozofia marki Mercedes-Benz: tworzyć samochody najwyższej 
klasy, których ludzie będą pragnąć. Ten sam wymóg odnosi się również do naszych usług. Pod tym 
względem jesteśmy dla Ciebie niezawodnym partnerem, niezależnie od tego, czy chodzi o serwis, 
usługi typu gwarancja mobilności, czy wymianę kół lub opon. Umowy serwisowe Mercedes-Benz 
pokazują, co znaczy dla nas indywidualne podejście. Wybierz ofertę, która jest dla Ciebie najbardziej 
atrakcyjna, a w zamian otrzymasz dodatkowo poczucie spokoju. Swoje auto przekażesz w ręce 
ekspertów, którzy w swojej pracy nie tylko wykorzystują specjalistyczne umiejętności, lecz także 
gwarantują zastosowanie wyłącznie oryginalnych części Mercedes-Benz.

W życiu są ważniejsze rzeczy,  
niż myślenie o serwisie samochodu.

Długoterminowe serwisowanie.Najszybciej do celu.

Przedłużona gwarancja.

Kompleksowa opieka.

Pakiet Compact: przeglądy serwisowe dla wybranego okresu 
lub przebiegu kilometrów. 

ZAKRES PAKIETU COMPACT:

• regularne przeglądy w zakresie prac zalecanych przez producenta
• wymiana filtra oleju czy, w zależności od potrzeb, filtra kabinowego,  

filtra paliwa, świec zapłonowych, oleju, płynu hamulcowego i płynu w chłodnicy

Pakiet Komfort: wyjątkowa obsługa także po gwarancji.

KORZYŚCI PAKIETU KOMFORT:

• nie ponosisz żadnych niespodziewanych kosztów naprawy i materiałów, 
nawet po wygaśnięciu gwarancji

• utrzymanie wartości pojazdu do przyszłej sprzedaży
• przedłużona gwarancja przechodzi na następnego właściciela

Wszechstronny serwis bez żadnych trosk: 

KORZYŚCI UMOWY SERWISOWEJ EXCELLENT:

• ryczałtowe koszty eksploatacji i naprawy samochodu
• optymalne utrzymanie i naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części 

Mercedes-Benz
• utrzymanie mobilności w ramach usługi Mercedes-Benz Mobilo

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dealerem Mercedes-Benz.

Przejrzyste menu 
Nowy interfejs w design Mercedesa i przejrzyście 
ułożona struktura pomogą Ci podróżować bez 
zbędnych komplikacji.

Efektywny podczas każdej podróży 
Ulepszone funkcje nawigacji pomagają zmniejszyć 
zużycie paliwa, tym samym oszczędzając 
środowisko i Twój portfel.

Garmin MAP PILOT
Dzięki niemu zawsze wybierzesz najkrótszą trasę, dotrzesz  
na miejsce o czasie i przygotujesz się na każdy niespodziewany  
zakręt. Mapy wraz z innymi użytecznymi informacjami wyświetlane 
są w kolorze, w wysokiej rozdzielczości, na dużym ekranie systemu 
multimedialnego.
Garmin MAP PILOT umożliwia wyświetlanie w 3D z precyzyjnym 
wskazywaniem ulic i budynków, znacznie ułatwiając orientację w terenie. 
Fotorealistyczne podglądy skrzyżowań, które masz przed sobą pomogą 
Ci w odpowiednim momencie zjechać na właściwy pas jezdni. System 
dostarcza także informacji o lokalizacji dla Advanced Driver Assisance, 
aby pomóc Ci w trudnych sytuacjach. 

Zimą dzień jest krótki, dlatego nie warto tracić go na szukanie właściwej drogi.

Garmin® MAP PILOT 
aktualizacja nawigacji 
Karta SD ECE
Jako wyposażenie dodatkowe −  
kod 357 (EG9) 
przedinstalacja − kod 355 (EV5),  
Audio 20 CD, NTG5*1 lub NTG5*2.
A2189065403 / A2139068404

649 zł
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Mobilo

Rozwiązanie Mercedes-Benz Mobilo zapewni Ci mobilność nawet w przypadku 
problemów technicznych z samochodem. W przypadku awarii, drobnych problemów, 
uszkodzeń czy zadrapań, aktów wandalizmu lub kradzieży części – otrzymasz od nas 
szybką i pewną pomoc na miejscu, prawie w całej Europie. Dzwoniąc na infolinię CAC 
uzyskasz pomoc w swoim ojczystym języku. Bez względu na to, gdzie aktualnie będziesz.

Mercedes-Benz Mobilo: pomoc  
przy wypadkach i awariach.

Nikt nie lubi kłopotów.  
My wiemy, jak sobie z nimi radzić.

System połączeń alarmowych.

Wystarczy zadzwonić.

Wyobraź sobie, że jedziesz z rodziną na długo  
wyczekiwany urlop. I nagle z Twoim samochodem  
dzieje się coś ieoczekiwanego…
Takie niespodzianki nigdy nie są przyjemne. Ale przecież nie może 
Wam to popsuć planów! Weź głęboki oddech i zachowaj spokój.  
Nie zostawimy Cię z tym samego.
Zadzwoń na infolinię CAC, gdzie zawsze i wszędzie usłyszysz  
język polski. Mercedes-Benz natychmiast wyruszy Ci z pomocą. 
Może się zdarzyć, że nie będziesz mógł kontynuować jazdy  
własnym samochodem. To zła wiadomość. Ale czy to poważna 
przeszkoda? Nie! Dzięki takiemu zwrotowi akcji Wasza podróż 
zamieni się w przygodę. Dzieci nie usiedzą dłużej w aucie,  
będą chciały zwiedzić okolicę! Nadarzy się idealna okazja  
do chwilowego odpoczynku.

00 800 1 777 7777
+ 48 22 354 40 01

System połączeń alarmowych Mercedes-Benz to Twoja sieć ratunkowa na wypadek 
nieoczekiwanego zdarzenia. Jeśli dojdzie do wypadku czy awarii, moduł komunikacyjny 
Twojego samochodu automatycznie połączy się z centrum alarmowym Mercedes-Benz. 
Oprócz dokładnej lokalizacji, system poda asystentom także liczbę pasażerów i informacje 
o stanie pojazdu. W przypadku ważniejszych zdarzeń dane zostaną natychmiast przekazane 
ogólnoeuropejskiemu centrum alarmowemu − aby móc zapewnić Ci jak najszybsze 
uruchomienie procedury pomocy.
System połączeń alarmowych działa nieprzerwanie. Inne usługi oferowane w ramach 
programu Mercedes me aktywowane są wyłącznie na Twoją prośbę i po zaakceptowaniu 
przez Ciebie warunków.

Jako Twój zaufany partner jesteśmy gotowi pomóc Ci, kiedy tylko będziesz tego 
potrzebować. W razie wypadku wystarczy, że do nas zadzwonisz: zajmiemy 
się kontaktami z firmą ubezpieczeniową, naprawą pojazdu i, w razie potrzeby, 
dostarczeniem samochodu zastępczego.

Przyjazd technika na miejsce awarii  
(a także jego odwiezienie)

Przetransportowanie auta do najbliższego 
Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz

Przejazd taksówką lub transportem 
publicznym - jako doraźne zapewnienie  
Twojej mobilności

Dostarczenie samochodu  
w promieniu do 50 km

Samochód zastępczy  
na czas naprawy

Zapewnienie bezpłatnej kontynuacji 
podróży Tobie i współpasażerom

Nocleg do 3 dni roboczych  
dla Ciebie i współpasażerów

Zwrot samochodu do Autoryzowanego 
Serwisu Mercedes-Benz znajdującego się 
najbliżej Twojego miejsca zamieszkania

Pomoc organizacyjna, np. w kwestiach 
prawnych czy problemach językowych  
za granicą

Pomoc na miejscu, szybkie  
przeprowadzenie drobnych napraw

Przenocujcie w najbliższym hotelu, w niedalekim malowniczym 
miasteczku. Wygodnie poczekajcie, aż naprawimy Wasz samochód.
Następnego dnia obudzicie się wypoczęci. Okaże się, że auto jest 
gotowe i zaraz podstawimy je pod Wasz hotel. Co właściwie się 
wydarzyło? Nieplanowana, ale przyjemna przerwa w podróży. To 
już nie brzmi tak źle, prawda? Z pakietem Mobilo masz wszystkie 
wymienione usługi za darmo.

Usługę Mobilo możesz przedłużyć, wykonując usługi 
i naprawy serwisowe w Autoryzowanych Serwisach 
Mercedes-Benz.


