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Silniejszy 
niż zima.
Nasza oferta doskonale 
przygotuje Cię na jesień 
i zimę 2019.
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Treść.

Zima może zaskoczyć drogowców, ale nie Ciebie. 
Dlatego zapraszamy do skorzystania z oferty 
Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz: 
przygotowaliśmy dla Ciebie wiele produktów 
i usług, które pozwolą cieszyć się komfortową 
i bezpieczną jazdą nawet w najtrudniejszych 
warunkach na drodze.

Nie musisz bać się zimy.
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Przegląd zimowy 99 zł* 
*w tym VAT, bez części zamiennych i płynów
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Zaskocz zimę, zanim ona  
zaskoczy Ciebie!
Deszcz, śnieg, mróz, lód – jesień i zima potrafią zaskakiwać. Nasze Autoryzowane 
Serwisy przygotują Twojego Mercedesa na każdą sytuację, abyś mógł się cieszyć 
chłodnymi porami roku z ich najpiękniejszej strony. Pomyśl już teraz o przeglądzie 
zimowym – by zima Cię nie zaskoczyła.

Twoje bezpieczeństwo jest 
dla nas ważne, dlatego 
sprawdzimy:
• ciśnienie w oponach i czujniki ciśnienia
• działanie świateł i ich optymalne 

ustawienie
• 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 

Przegląd zimowy
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• Właściwy moment dokręcenia kół
• Prawidłowe ustawienie czujników ciśnienia we wszystkich kołach
• Precyzyjne napompowanie opon do wartości ciśnienia gwarantującego  

najlepsze właściwości jezdne oraz najmniejsze zużycie
• Precyzyjne wyważenie kół dzięki najnowszym technologiom

W zimowej pelerynie.

Dla pełnego komfortu zalecamy również
skorzystanie z usług dodatkowych,
dzięki którym Twoje koła będą w pełni
przygotowane na sezon zimowy:
• Mycie i magazynowanie kół i opon
• Kontrola wysokości bieżnika, stanu 

ścianek bocznych, ramion oraz stopek 
opon 

Nie rezygnuj ze swoich wymagań przy wymianie opon i przekaż ją pod opiekę 
profesjonalnego zespołu Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz. Jedynie nasi 
specjaliści dysponują całym dostępnym know-how, które zapewni samochodom 
najlepsze właściwości jezdne. Zadbamy o:

Należy pamiętać o terminowym zarezerwowaniu usługi w Autoryzowanym Serwisie 
w celu pełnego komfortu jazdy zimowej. Z oponami Mercedes Original będziesz 
zawsze miał pewność, że dla Twojego Mercedesa wybrałeś idealne ogumienie.

Jesień/zima 2019 Wymiana opon



Zawsze pewny start.
Oryginalne akumulatory Mercedes-Benz o wyższym prądzie rozruchowym i dłuższej żywotności.

Akumulatory o żywotności do 5 lat

Do samochodu, gotowi, start! Z oryginalnymi akumulatorami 
Mercedes-Benz zawsze odpalisz silnik. A to dlatego, że nasze 
akumulatory są sprawne nawet przy temperaturach do -18 °C. 
Wspierają również funkcję start/stop pojazdu dzięki możliwości 
szybkiego ładowania. Dlaczego się to opłaca? To proste – oszczędzasz 
wtedy do 1,2 l paliwa na 100 km.

Dzięki aplikacji Mercedes me Connect możesz zdalnie sprawdzić 
poziom naładowania akumulatora. Zawsze istnieje dobry powód, 
aby kupić oryginalne części zamienne Mercedes-Benz i odwiedzić 
nasz Autoryzowany Serwis.

Akumulator
A001982820827 / 1 608 zł

Akumulator 
A001982800826 / 929 zł

Akumulator 
A0009829308 / 593 zł

Prostownik z funkcją 
podtrzymania
A0009823021 / 572 zł 
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*ceny obowiązują do 31.03.2020.

w październiku obowiązuje oferta

-20 %

Akumulatory



Dobra widoczność to podstawa.
Sprawdzona jakość – w każdą pogodę. 
Możesz oczekiwać, że Twój pojazd będzie dawał z siebie wszystko pod każdym względem. Oryginalne pióra wycieraczek Mercedes-Benz 
mają specjalną aerodynamiczną konstrukcję, która idealnie dopasowuje się do krzywizny przedniej szyby, gwarantują bardzo niski poziom 
hałasu oraz całkowite usunięcie brudu i wody. Specjalna guma syntetyczna na piórach zapewnia dobrą widoczność nawet w trudnych 
warunkach pogodowych.

A (176), CLA (117)
B (246)
C (205)
E (213)
GLC (253)
GLE (166)

A1768204300
A2468202700
A2058202300
A2138205701
A2058205700
A1668201045

200 zł 
223 zł 
272 zł
294 zł
249 zł
306 zł

A1768200545
A2468201045
A2058200545
A1568200045
A2058200045
A1698201745

67 zł 
67 zł
74 zł
70 zł
74 zł
62 zł

Oryginalne wycieraczki Mercedes-Benz
Wycieraczki przedniej szyby Wycieraczki tylnej szyby

Koncentrat płynu do spryskiwaczy WinterFit (1 l)
A002986147109 / 36 zł

Odmrażacz do szyb (500 ml)
A000989182509 / 51 zł

A (176), CLA (117)
B (246)
C (205)
E (213)
GLC (253)
GLE (166)
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Zaprojektowane specjalnie po to, aby całkowicie usuwać wodę i brud.
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Więcej przestrzeni. Więcej 
zimy. Wyposażenie na miarę.

 Uchwyt na narty i snowboard Comfort
Ruszasz w zimowy świat z sześcioma parami nart lub 
czterema deskami snowboardowymi? Uchwyty do nart i desek 
snowboardowych Mercedes-Benz pasują do wszystkich serii 
modeli i są idealnym sposobem transportu dla miłośników 
sportów zimowych. Wystarczy zamontować je na bagażniku 
dachowym New Alustyle i gotowe.

969 zł / A0008900393

 Box dachowy Mercedes-Benz 400  
Wyróżnia się dużą pojemnością (ok. 400 l) i maksymalną ładownością 75 kg. 
Specjalny uchwyt zapewnia łatwe otwieranie i zamykanie.

2 841 zł / A0008400000

 Box dachowy Mercedes-Benz 450 
Więcej miejsca: nasz największy box dachowy ma imponującą pojemność ok. 
450 l przy maksymalnej ładowności 75 kg. Dodatkowo bardzo łatwo go otworzysz 
i zamkniesz.

3 367 zł / A0008400300

Poprzeczki bazowe  
Wielofunkcyjny aluminiowy bagażnik jest uformowany aerodynamicznie, co przyczynia 
się do znacznego zmniejszenia hałasu powodowanego przez wiatr. Jest dokładnie 
dopasowany do karoserii pojazdu i służy jako podstawa dla akcesoriów transportowych, 
np. uchwytów na narty i deski snowboardowe, uchwytów rowerowych i boksów 
dachowych. Sprawdzone w teście zderzeniowym. 

1 331 zł / A2538900593
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w październiku 
obowiązuje oferta

-20 %

Akcesoria Mercedes-Benz



Głęboki wkład do bagażnika
Łatwy w pielęgnacji wkład zapewni całkowitą ochronę bagażnika. Kształt wkładu 
zapewnia całkowitą ochronę i jest optymalnie dopasowany do powierzchni 
ładunkowej. Nie ma więc problemów nawet z przewozem płynów. 

733 zł / A2538140400

Oryginalne akcesoria Mercedes-Benz ochronią wnętrze pojazdu przed śniegiem, 
błotem i wilgocią. Praktyczne akcesoria do bagażnika oraz dopasowane dywaniki 
przyczyniają się do ograniczenia zabrudzeń samochodu i poprawiają komfort 
podróży.

Czysto. Schludnie. Porządnie.

Maty podłogowe wielosezonowe
Czarne maty podłogowe również muszą zasłużyć na swoją gwiazdkę Mercedes-Benz. 
Wykonane z wytrzymałego, łatwego w czyszczeniu materiału syntetycznego pozwalają 
na intensywne użytkowanie bez zniszczeń.  

276 zł / przód / A17768079029G33  165 zł / tył / A17768085029G33

Skrzynka do bagażnika 
Wytrzymała skrzynka z tworzywa sztucznego zagwarantuje porządek w bagażniku, 
a przede wszystkim bezpieczny transport drobnych rzeczy, toreb z zakupami czy 
butelek. Skrzynkę można podzielić na 2 komory za pomocą dołączonego separatora. 
Pojemność 51 l. 

416 zł /  A0008140400

Zwijana osłona progu bagażnika 
Czarna osłona progu bagażnika z tworzywa sztucznego jest składana i można ją 
stosować we wszystkich modelach. Design przypominający akordeon zapewnia 
oszczędność miejsca podczas przechowywania i ułatwia czyszczenie.

211 zł / A2536932000
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Mała rzecz, 
a cieszy.

Style & Travel: Uniwersalna baza   
Zagłówki mogą być wyposażone w bazę służącą do mocowania wieszaka na ubranie, haczyka 
na torebkę, składanego stolika, uchwytu na tablet lub kamerę ActionCam. Bazę można łatwo 
przymocować i odłączyć.

132 zł / A0008103300

Style & Travel: Uchwyt na tablet   
Więcej rozrywki dla Twoich współpasażerów - zarówno dla dużych, jak i dla małych. Dzięki 
wytrzymałej i indywidualnie regulowanej konstrukcji uchwytu na tablet ulubiony fi lm lub gra będą 
zawsze doskonale widoczne.

495 zł / A0008272000

Ładowarka USB Power Charger 
Dzięki mocnej ładowarce USB (2,4 A) szybko naładujesz telefon komórkowy podczas jazdy. 
Ładowarka imponuje nie tylko mocą i dwoma portami USB, lecz również designem, który 
idealnie dopasowuje się do wnętrza Twojego samochodu.

158 zł / A2138200803

Style & Travel: Wieszak na ubrania 
Niezależnie od tego, czy będzie to smoking, wieczorowa sukienka, czy kombinezon narciarski 
– dzięki stylowemu wieszakowi zadbasz o to, aby Twój strój dotarł wszędzie bez zagnieceń. 

395 zł / A0008103400

Akcesoria podróżne



11

Jesień/zima 2019



Opony
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Bez kompromisów.
Źle dopasowane obuwie może negatywnie wpływać na wynik sportowca. 
Ta sama zasada obowiązuje również w odniesieniu do samochodu. Po to, 
aby każda jazda samochodem Mercedes-Benz spełniała najwyższe wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa, zużycia paliwa oraz wygody, wspólnie z czołowymi 
producentami ogumienia tworzymy opony Mercedes Original. Dzięki temu nasze 
kompletne koła i opony są doskonale dopasowane do poszególnych modeli 
samochodów Mercedes-Benz. 

Zimowe opony MO.
Pewność w każdym zakręcie.
Zimowe opony Mercedes Original zapewnią 
Ci wsparcie nawet w najtrudniejszych 
warunkach.

Opony MOS.
Cisza jako ekskluzywne 
przeżycie.
Opony Mercedes Original Silent 
w czasie jazdy pozwolą Ci na korzystanie 
z absolutnego komfortu akustycznego. Opony MO1.

Agresywna, pewna siebie jazda.
Opony Mercedes Original 1 zostały 
specjalne zaprojektowane dla jazdy 
sportowej w Twoim samochodzie 
Mercedes-AMG. 

Opony MOE. 
Bezpieczeństwo 
w niestandardowej sytuacji.
Nawet w przypadku usterki opony Mercedes 
Original Extend dowiozą Cię bezpiecznie 
do najbliższego serwisu.

Zimowe opony MO.
Pewność w każdym zakręcie.
Zimowe opony Mercedes Original zapewnią 
Ci wsparcie nawet w najtrudniejszych 
warunkach.

Opony MOE. 
Bezpieczeństwo 
w niestandardowej sytuacji.
Nawet w przypadku usterki opony Mercedes 
Original Extend dowiozą Cię bezpiecznie 
do najbliższego serwisu.

Opony MO1.
Agresywna, pewna siebie jazda.
Opony Mercedes Original 1 zostały 
specjalne zaprojektowane dla jazdy 
sportowej w Twoim samochodzie 
Mercedes-AMG. 

Pewność w każdym zakręcie.
Zimowe opony Mercedes Original zapewnią 
Ci wsparcie nawet w najtrudniejszych 

Opony MOS.
Cisza jako ekskluzywne 
przeżycie.przeżycie.
Opony Mercedes Original Silent 
w czasie jazdy pozwolą Ci na korzystanie 



Opony
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A/B/CLA/C W204

ContiWintCont TS830 P
205/55R16 / QALPLCO03530740000

384 zł 
E C 72 dB

A/B/CLA/C W204

ContiWintCont TS830 P
225/45R17 / QALPLCO03530770000

535 zł 
E C 72 dB

C W205

ContWintCont TS 850 P 
225/50R17 / QALPLCO03537990000

520 zł 
E C 72 dB

C W205

Michelin Alpin A4 
225/50R17 / QALPLMI785727

760 zł 
E C 70 dB

C W205

Bridgestone Blizzak LM32
225/50R17 / QALPLBR6186

626 zł 
F C 72 dB

W 212

ContiWintCont TS830 P
245/45R17 / QALPLCO03530820000

772 zł 
E C 72 dB

W 212

Pirelli W 210 SottoZero 2
245/45R17 / QALPLPI1817400

811 zł 
C B 72 dB

CLS

Bridgestone Blizzak LM32 XL
255/40R18 / QALPLBR3780 

1 006 zł 
E C 72 dB

W 221

Pirelli W 240 SottoZero 2 
255/45R18  / QALPLPI1865500

883 zł 
C C 73 dB

GLA

Michelin Alpin A4 
215/60R17 / QALPLMI469094

670 zł 
E C 70 dB

GLC

Conti4x4WinterCont
235/65R17 / QALPLCO03546880000

637 zł 
E C 72 dB

GLK (X204)

Dunlop SP Winter Sport 3D
235/50R19 / QALPLDU523803

974 zł 
E C 68 dB

GLK (X204)

Bridgestone Blizzak LM80 EVO 
235/60R18 / QALPLBR6817

702 zł 
E C 72 dB

164, 166, 251

Dunlop SP Winter Sport 3D
255/50R19 / QALPLDU564252

834 zł 
E E 69 dB

Przede wszystkim,
kiedy chodzi o ogumienie.
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awangarda bezpieczeństwa. 
Trudno sobie wyobrazić nowoczesny samochód bez inteligentnych układów 
elektronicznych. Widoczne i ukryte – zawsze są dla nas wsparciem oraz wykonują 
istotne zadania. Do najważniejszych należą na przykład systemy wspomagające, 
które wspierają czynne i bierne bezpieczeństwo podczas jazdy. Pierwszy system 
wspomagający powstał w 1960 roku, czyli wtedy, gdy rozpoczęła się historia 
sukcesu ABS.

ABS
Jeśli opony pojazdu zostałyby po prostu 
zablokowane podczas jazdy z pełną 
prędkością, samochód straciłby możliwość 
skrętu. Tylko obracające się koła mogą 
przenosić siły skrętu. W związku z tym 
konieczne było umożliwienie jednoczesnego 
hamowania i kierowania. I to jak najszybciej! 
Właśnie dlatego wynaleziono i wprowadzono 
technologię ABS – prawdziwy system 
bezpieczeństwa czynnego, który znacznie 
przewyższał możliwości kierowania 
i hamowania przez człowieka. Pierwsze testy 

w tym zakresie podjęto już w 1920 roku 
we wczesnej fazie rozwoju lotnictwa.
Jednak technologia ta nie nadawała się 
jeszcze do pojazdów mechanicznych, 
ponieważ nadal była zbyt niedokładna.

W 1953 roku Hans Schernberg, członek 
zarządu Mercedes-Benz odpowiedzialny za 
rozwój, po raz pierwszy wystąpił o patent na 
pierwszy elektroniczny układ zapobiegający 
blokadzie kół. Elektronika w pedale: nadszedł 
wreszcie czas na zupełnie nową technologię, 

która na zawsze zmieniła bezpieczeństwo 
jazdy. W ten sposób Mercedes-Benz 
wprowadził kontrolowane przerywane 
hamowanie w samochodach. To był początek 
nowej epoki bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

W Mercedes-Benz temat bezpieczeństwa 
nabierał coraz większego znaczenia – 
wkrótce pojawiły się kolejne innowacje, 
np. strefa zgniotu. Technologia ABS nadal 
jednak była udoskonalana, poddawana 
eksperymentom i optymalizacji.
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awangarda bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo w standardzie.
W 1970 roku fi rma Mercedes-Benz jako 
pierwsza na świecie zaprezentowała 
w Untertürkheim w pełni elektronicznie 
sterowany układ ABS. Mimo że technologia 
nadal opierała się na elektronice 
analogowej, zachwytom nie było końca. 
Wkrótce przyspieszył również rozwój 
elektroniki cyfrowej. Układy scalone 
umożliwiły jeszcze bardziej precyzyjne 
sterowanie i krótsze czasy reakcji.
Oczywiście Mercedes-Benz zaczął stawiać 
na bezpieczeństwo również w produkcji 
seryjnej.

S jak stabilność.
Pierwszy cyfrowy, a tym samym 
niezwykle niezawodny, układ ABS 
został zaprezentowany wraz z klasą S. 
Wiara w myśl koncepcyjną i nieustanne 
kontynuowanie pracy nad nią przyniosły 
efekty. ABS zmienił świat. Nie tylko 
w samochodach osobowych, lecz również 
w autobusach i wszelkiego rodzaju 
pojazdach użytkowych. Poprzez system 
ABS Mercedes-Benz ustanowił standard 
bezpieczeństwa całego przemysłu 
samochodowego na całym świecie. 
A to dlatego, że układ reaguje lepiej 
i szybciej, niż mógł to dotychczas zrobić 
człowiek. Pomysł jest bardzo prosty: 
naciskasz pedał hamulca, a układ steruje 
hamulcami – zarówno na suchej, mokrej, 
jak i śliskiej nawierzchni. Pojazd pozostaje 
na torze jazdy, a Ty możesz jechać dalej 
w sposób kontrolowany lub przejechać 
przez przeszkodę.

ABS to nie tylko rewolucja techniczna, 
lecz również emocjonalna:

dzięki systemowi wzrosło zaufanie 
do samochodu i mobilności. Układ 
ABS odciąża kierowcę i pozwala mu 
reagować nawet w wymagających 
sytuacjach, co pomaga kierowcy w pełni 
skoncentrować się na kierowaniu.

Wspomaganie od A do Z.
Sukces ABS zainicjował całą serię 
innowacji, a rodzina układów 
wspomagających kierowcę rozrosła się. 
Te wszystkie innowacje wykorzystują 
sygnały z czujników ABS, aby reagować 
w innych ważnych obszarach, na przykład 
w układzie kontroli trakcji (ASR) lub 
napędzie na cztery koła 4MATIC.

Prezentując w 1995 roku elektroniczny 
program stabilności ESP®, Mercedes-Benz 
po raz kolejny dokonał dużego skoku 
naprzód. Technologia ta pozwoliła 
zapobiec poślizgowi pojazdu.

Dziś to już standardowe rozwiązanie 
a statystyki udowadniają, że systemy 
wspomagające kierowcę zapewniają 
trwałe wsparcie, zapobiegają wypadkom, 
minimalizują ich konsekwencje i tym 
samym aktywnie ratują życie. 

Zawsze o krok do przodu.
Oczywiście nadal nie przestajemy 
konsekwentnie rozwijać naszych pojazdów 
i technologii bezpieczeństwa. Dowodem 
na to są innowacyjne systemy, takie jak 
układ kontroli zbliżania DISTRONIC PLUS, 
hamowanie Pre-Safe® lub aktywny system 
wspomagania hamulców ze wspomaganiem 
ruchu poprzecznego – dzięki czemu 
pasażerowie są optymalnie chronieni 
przed zbliżającym się wypadkiem.
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program stabilności ESP®, Mercedes-Benz 
po raz kolejny dokonał dużego skoku 
naprzód. Technologia ta pozwoliła 
zapobiec poślizgowi pojazdu.

Co przyniesie przyszłość? 
Kolejny megahit mobilności to jazda elektryczna i w pełni automatyczna. Tej wiosny 
nastąpiła światowa premiera naszego ESV 2019. Eksperymentalny, bezpieczny 
pojazd został po raz kolejny naszpikowany nowymi koncepcjami i z pewnością 
wyznaczy nowy standard dla autonomicznej mobilności. Mobilność i troska o Twoje 
bezpieczeństwo to jedne z podstawowych wartości fi rmy Mercedes-Benz – dawniej, 
teraz, zawsze.
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Zima według eksperta.
Jak długo pracuje Pan w Mercedes-Benz? 
Na jakim stanowisku?
Z marką Mercedes-Benz jestem związany 
od 2013 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie 
rekrutacyjne Grupy Wróbel zgłosiłem 
swoją kandydaturę na stanowisko 
Doradcy Serwisowego i rozpocząłem 
współpracę z jednym z największych 
autoryzowanych dealerów Mercedes-
Benz w Polsce. Kilka lat później, będąc 
już Doradcą ds. Klientów Kluczowych 
w podwrocławskich Pietrzykowicach, 
podjąłem wyzwanie i pojechałem do 
Lubina, by objąć stanowisko Kierownika 
Serwisu. I tak, od blisko 3 lat odpowiadam 
za zespół pracowników oraz wszelkie 
działania serwisowe lubińskiego oddziału 
Grupy Wróbel. To oczywiście wielka 
odpowiedzialność, ale także przyjemność 
– nasz zespół to nie tylko wysoko 
wykwalifi kowani fachowcy, ale także fajni 
ludzie. Łączy nas praca, nastawienie na 
rozwój i fakt, że się zwyczajnie lubimy. Miła, 
pełna wzajemnego zaufania atmosfera 
„na zapleczu” procentuje w jakości obsługi 
naszych klientów. 

Co Pan najbardziej docenia w pracy dla 
Mercedes-Benz?
W dobie wszechobecnego  pośpiechu, 
w którym żyjemy i pracujemy, 
szczególnie doceniam fakt, że mamy 
dostęp do programów szkoleniowych 
Mercedes-Benz oraz narzędzi, które na 
co dzień pomagają mi w planowaniu pracy 
warsztatu, zamawianiu zasobów oraz 
zarządzaniu pracą tak licznego zespołu. 
Nie bez znaczenia jest z pewnością też 
fakt, że pracuję dla jednej z najbardziej 
legendarnych marek samochodowych na 
świecie. To duży przywilej, ale też wysoko 
zawieszona poprzeczka względem jakości 
oferowanych usług czy czasu ich realizacji. 
Moja praca to niezwykle dynamiczny 
i różnorodny ciąg zdarzeń, w których 
poznajemy tysiące pojazdów, ich właścicieli 
oraz ich historie. Pomagamy, doradzamy, 
zmieniamy stan rzeczy. To motywuje. 
I nigdy nie jest nudno.

Jakie usługi serwisowe są teraz 
najważniejsze, by klient mógł się w pełni 
cieszyć jazdą w okresie jesiennym 
i zimowym? 

Ze względu na często bardzo szybko 
zmieniające się w tym okresie warunki 
drogowe oraz co roku zaskakującą 
nas zimę, polecam zaplanować wizytę 
serwisową, jak tylko pojawią się pierwsze 
prognozy zapowiadające zimową aurę. 
Zmiana opon oraz kontrola stanu 
akumulatora, parametrów płynów 
eksploatacyjnych czy oświetlenia pojazdu 
to kluczowe elementy w zapewnieniu sobie 
bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Warto 
też zwrócić uwagę na pióra wycieraczek 
oraz zaopatrzyć się w mrozoodporny płyn 
do spryskiwaczy w ASO Mercedes-Benz. 
Wystarczy umówić wizytę na sprawdzenie 
pojazdu przed zimą. Resztą zajmiemy 
się my. 

Dlaczego poleciłby Pan aplikację 
Mercedes me naszym klientom?  
Mercedes me to dla mnie możliwość 
stałego monitorowania pojazdu, źródło 

aktualnych informacji o nim oraz najlepsza 
pomoc w jego obsłudze. Dla użytkowników 
Mercedesów, teraz również tych starszych 
modeli, aplikacja Mercedes me to przede 
wszystkim bezpieczeństwo i komfort jazdy 
sprawdzonym samochodem, a w sytuacjach 
krytycznych szybka i kompletna informacja 
kierowana bezpośrednio do centrum 
alarmowego Mercedes-Benz. 

Jaką funkcję Mercedes me connect lubi 
Pan najbardziej?   
W ostatnim czasie przekonałem się 
szczególnie do dwóch funkcji tego systemu. 
Będąc w podróży służbowej zorientowałem 
się w samolocie, że kluczyk do samochodu, 
który miałem  udostępnić koledze z pracy 
cały czas jest w mojej kieszeni. Potencjalnie 
sytuacja bez wyjścia, ale nie z Mercedes 
me – jedno kliknięcie i samochód był do 
dyspozycji Kolegi. Uff ! Druga, to pewnie 
jedna z bardziej popularnych funkcji – 
wyszukiwanie miejsc, np. restauracji oraz 
automatycznie przejmowanie celu przez 
nawigację. To rewolucja, i rewelacja. 

Piotr Kłapkowski
Kierownik Serwisu
Mirosław Wróbel sp. z o.o. oddział Lubin

Wywiad z Mercedes-Benz



Bądź gotów na przyszłość
Z adapterem Mercedes me i powiązaną z nim aplikacją możesz również podłączyć do sieci starsze modele Mercedes-Benz, 
wyprodukowane w 2002 roku lub później, oraz korzystać z funkcji Mercedes me jak w nowym samochodzie. Dodatkowo aplikacja 
Mercedes me Adapter pokazuje parkingi wielopoziomowe w pobliżu oraz stacje benzynowe z aktualnymi cenami paliw.

Doskonałe rozwiązanie: Mercedes me connect 
Mercedes me connect łączy Cię z Twoim pojazdem i wszystkim, co jest ważne podczas podróży. Wystarczy jedno kliknięcie, 
aby wyświetlić wszystkie dane pojazdu, takie jak lokalizacja, ciśnienie w oponach, przebieg lub poziom paliwa, i by cieszyć się spokojem, 
jaki zapewniają inteligentne rozwiązania na drodze.

Nie znasz jeszcze Mercedes me? Dowiedz się więcej na: 
www.mercedes.me

Mercedes me: 3 lata bez żadnych kosztów
Przygotuj się do podróży już teraz, korzystając z abonamentu Mercedes me. Zarejestruj się na
https://shop.mercedes-benz.com/pl-pl/connect/ i odkrywaj cyfrowy świat Mercedes-Benz przez trzy lata
bez żadnych opłat. Możesz również wygodnie rozszerzyć swój obecny abonament na stronie internetowej.
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Mercedes me

Cały cyfrowy świat Mercedes-Benz stoi dla Ciebie otworem – w Twoim smartfonie. 
Bo dzisiejsza mobilność to znacznie więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu 
A do punktu B. Dzięki Mercedes me możesz sprawdzić dane swego pojazdu, 
spersonalizować ustawienia, a nawet zdalnie sterować jego funkcjami. Masz także 
dostęp do swoich umów i usług mobilności osobistej w dowolnym miejscu i czasie. 
Możliwości oferowane przez Mercedes me są fascynujące – a z każdym dniem jest 
ich coraz więcej.

Zawsze na bieżąco.
Mercedes me.

Jesień/zima 2019
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 Case na iPhone'a X
Polikarbonat/skóra, czarny
Dopasowany do iPhone® X/iPhone® XS
Otwory na aparat, przyciski i złącza
B66958600

178 zł Parasol
Aluminium/polietylen, przezroczysty
Średnica po otwarciu: 105 cm
Długość po zamknięciu: 86 cm
Wiatroodporny design
B66954529

142 zł 

Smartwatch, Garmin vivoactive 3
Tworzywo sztuczne/stal nierdzewna / silikon,
biało-srebrny
Średnica: 43,4 mm
Wodoszczelność do 5 ATM
Mierzy tętno i poziom stresu
B66958853

1 124 zł 

Zegarek damski
Stal nierdzewna / masa perłowa / skóra, 
różowe złoto i beż
Średnica: 35 mm
Wodoodporność do 10 ATM
Mechanizm kwarcowy Ronda 702
B66954184

607 zł 

Torebka damska
Skóra ekologiczna, czerwona
Wymiary: 35 × 15 × 35 cm
Zapięcie na zatrzask i wyjmowana 
wewnętrzna kieszeń zamykana 
na suwak
B66953713

203 zł 

Kolekcja
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 Kubek To Go
Stal nierdzewna, srebrno-czarny
Pojemność: 0,5 l
Funkcjonalna nakrętka
Eva Solo dla Mercedes-Benz
B66955014

 220 zł 

Zegarek damski
Stal nierdzewna / masa perłowa / skóra, 
różowe złoto i beż
Średnica: 35 mm
Wodoodporność do 10 ATM
Mechanizm kwarcowy Ronda 702
B66954184

607 zł 

Pormonetka damska
Skóra, beżowa
Wymiary: 11 × 11 cm
Zamykane na suwak przegródki 
na banknoty, monety i karty
B66955035

507 zł 

 Samochodzik Bobby AMG GT
Tworzywo sztuczne, srebrny
Dla dzieci powyżej 18 miesięcy
Przednie i tylne światła LED
Samochodzik jest dostarczany nieoklejony, 
młodzi kierowcy mogą sami zdecydować, 
gdzie umieścić naklejki.
BIG Spielwaren dla Mercedes-Benz
B66962005

526 zł

Portfel
Skóra, czarny
Wymiary: 10 × 2 × 12 cm
Ochrona RFID 
B66953717

203 zł 

Miś pluszowy
Poliester, beżowy
Rozmiar: 35 cm
NICI dla Mercedes-Benz
B66041559

 233 zł 

Jesień/zima 2019 Kolekcja

 Samochodzik Bobby AMG GT
Tworzywo sztuczne, srebrny
Dla dzieci powyżej 18 miesięcy
Przednie i tylne światła LED
Samochodzik jest dostarczany nieoklejony, 
młodzi kierowcy mogą sami zdecydować, 
gdzie umieścić naklejki.
BIG Spielwaren dla Mercedes-Benz
B66962005

526 zł
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Wybierz właściwy kierunek.
Nawigacja Garmin MAP PILOT zawsze zaplanuje Twoją drogę w taki sposób, aby 
prowadziła najkrótszą trasą. Mapy – razem z dalszymi użytecznymi informacjami – 
są wyświetlane kolorem w wysokiej rozdzielczości na dużym wyświetlaczu systemu 
multimedialnego. Nawigacja potrafi również zawiadomić Cię o nieoczekiwanym 
zakręcie – dzięki temu Twoja jazda jest jeszcze bardziej bezpieczna. Ustawienie 
nawigacji jest bardzo proste – przy pomocy pokrętła, touchpada lub głosu.  
Wybierz sam, co odpowiada Ci najbardziej.

Nawigacja Garmin MAP PILOT oferuje 
również tryb 3D z dokładnym wyświetlaniem 
ulic oraz budynków. Fotorealistyczne 
podglądy skrzyżowań naprowadzą Cię 
we właściwej chwili na prawidłowy pas 
jazdy. Dzięki temu nawet w obcym mieście 
będziesz orientował się jak u siebie. 
System przekazuje również informacje 
o położeniu dla funkcji Advanced Driver 
Assisance; informacja ta pomoże Ci 
w trudnych sytuacjach. W celu aktywowania 
systemu Garmin wystarczy włożyć kartę SD 
zawierającą oprogramowanie nawigacyjne 
i dane kartograficzne - następnie wymagana 
jest już tylko regularna aktualizacja.

Przejrzyste menu
Menu, specjalnie zaprojektowane przez Mercedes-Benz, z przejrzyście ułożoną strukturą 
pozwoli Ci na podróż bez nieporozumień i stresu.

Ekologiczna i ekonomiczna
Nawigacja zawiera programy, pozwalające na obniżenie zużycia paliwa. W ten sposób 
chronisz zarówno środowisko, jak i Twój portfel. 

Na system Garmin nigdy nie jest za późno
Nawet jeśli Twój samochód nie posiada systemu nawigacyjnego Garmin, można 
go w niektórych modelach zainstalować dodatkowo. Po więcej informaji zwróć się 
do Twojego Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.

Nawigacja

Garmin MAP PILOT 
Aktualizacja nawigacji 
A2139064407/ A2189067303 
 

974 zł
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Naprzeciw przygodzie.  
Bez zmartwień.
Wiemy, że nie chce Ci się myśleć o serwisie samochodu – niezależnie od tego, czy jesteś 
w codziennym pędzie, czy jedziesz szukając odpoczynku. W związku z tym mamy dla 
Ciebie przygotowane kompleksowe pakiety Mercedes-Benz. Obejmują szeroki zakres 
usług związanych z Twoim samochodem. Od przeglądów poprzez gwarancję mobilności, 
aż do wymiany elementów eksploatacyjnych i przedłużenie gwarancji.

Jesień/zima 2019 Umowy serwisowe

Profesjonalne serwisowanie.

Pakiet Compact/ServiceCare: pakiety przeglądowe dla wybranego okresu lub przebiegu oraz ilości przeglądów (ServiceCare).
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.
 

Przedłużona gwarancja.

Pakiet Gwarancyjny i Pakiet Komfort.
KORZYŚCI:
Nie ponosisz żadnych niespodziewanych kosztów naprawy i materiałów, nawet po wygaśnięciu gwarancji, utrzymanie wartości pojazdu 
do przyszłej sprzedaży, przedłużona gwarancja przechodzi na następnego właściciela.
 

Kompleksowa opieka.

Umowa serwisowa Excellent/CompleteCare: serwis bez żadnych trosk.
KORZYŚCI:
Ryczałtowe, z góry ustalone i niezmienne koszty eksploatacji oraz napraw pojazdu. Oryginalne części zamienne Mercedes-Benz, 
przedłużenie gwarancji i utrzymanie mobilności. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapytaj doradcę serwisowego.



Przyznajmy: nie zdarza się to często, ale jednak pojawiają się sytuacje – nawet 
w przypadku samochodu Mercedes-Benz – kiedy nie można kontynuować podróży, np. 
w wyniku kolizji czy awarii podczas urlopu z rodziną. Abyś nie musiał się o to martwić, 
pomyśleliśmy o tym za Ciebie i oferujemy natychmiastowe rozwiązania:

Specjaliści Mercedes-Benz Mobilo zajmą się Twoim pojazdem w pobliskim 
autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz. Jeśli naprawa nie może być przeprowadzona 
natychmiast, zorganizujemy w pobliżu odpowiedni hotel dla Ciebie i Twoich bliskich oraz 
zapewnimy możliwość kontynuowania podróży następnego dnia. Ile kosztuje ta usługa? 
Jeśli Twój pojazd posiada Mobilo, będzie to całkowicie bezpłatne.

Zapamiętaj te numery i korzystaj z beztroskiej podróży w czasie urlopu:

Zawsze MOBILO.

Mercedes-Benz Mobilo automatycznie przedłuża się na kolejny rok z każdym 
przeglądem zgodnie ze specyfi kacją producenta w Autoryzowanym Serwisie 
Mercedes-Benz. Usługa nawet do 30 lat. Bez dodatkowych kosztów.
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Dojazd technika
Pokrycie kosztów jazdy na miejsce 
awarii.

Pomoc na miejscu
Przeprowadzenie drobnych 
napraw.

Holowanie
Do najbliższego autoryzowanego 
serwisu Mercedes-Benz.

Przejazd taksówką lub transportem 
publicznym Tymczasowe rozwiązanie 
zapewniające mobilność.

Transport pojazdu
W promieniu 50 km.

Samochód zastępczy
Na czas naprawy, 
do 3 dni roboczych.

Samolot/pociąg:
Zapewnienie bezpłatnej podróży 
Tobie i współpasażerom.

Nocleg
Nocleg do 3 dni roboczych dla 
kierowcy i  współpasażerów.

Dostawa pojazdu do najbliższego 
autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz 
w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

Pomoc organizacyjna
Np. w kwestiach prawnych lub 
problemach językowych za granicą.

00 800 1 777 7777
+48 22 354 40 01

Mercedes-Benz Mobilo



Nieważne czy zdarzy się stłuczka, uszkodzenie szyby czy wypadek jesteśmy po to 
by pomóc i naprawić. U nas zgłosisz szkodę i otrzymasz wszelką pomoc, aby naprawa 
przebiegła szybko i bezproblemowo. Weźmiemy na siebie wszelkie kontakty 
z towarzystwem ubezpieczeniowym także w kwestii pojazdu zastępczego.

Certyfi kowane naprawy Mercedes-Benz. 
Zawsze – na wszelki wypadek.

Naprawy
Pracownicy serwisu Mercedes-Benz znają każdy szczegół Twojego pojazdu i mają dostęp do wszystkich informacji oraz oryginalnych części.
Dzięki temu po zakończeniu naprawy będziesz mógł kontynuować podróż w samochodzie spełniającym wszystkie standardy Mercedes-Benz.
Wymiana szyby przedniej – z wykorzystaniem oryginalnych szyb Mercedes-Benz.
Naprawy nadwozia – wyłącznie przy wykorzystaniu zatwierdzonych sposobów łączenia materiałów i systemów pomiarowo – naprawczych 
z zatwierdzeniem Daimler AG. 
Lakierowanie – tylko przy użyciu materiałów lakierniczych Premium od sprawdzonych dostawców - liderów rynku materiałów lakierniczych 
zatwierdzonych przez producenta pojazdu.

Mercedes-Benz SmallRepair 
Drobne zadrapania powłoki lakierowej, odpryski na szybie czołowej oraz wgniecenia mogą być po weryfi kacji naprawione przy użyciu metod 
szybkich. Zapytaj doradcę serwisowego, aby ograniczyć koszty i cieszyć się naprawionym pojazdem.  

Mercedes-Benz Car Care 
W okresie zimowym Twój samochód jest narażony na różne warunki atmosferyczne. Proponujemy Ci zapewnienie odpowiedniej ochrony 
dzięki starannie dopasowanym produktom pielęgnacyjnym Mercedes-Benz. Skład produktów pielęgnacyjnych Mercedes-Benz Car Care 
jest sprawdzony i dostosowany do potrzeb Twojego pojazdu, co gwarantuje długotrwały efekt i skuteczność. Bezpiecznie, ostrożnie oraz 
ekologicznie.
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00 800 1 777 7777  |  +48 22 354 40 01Na wszelki wypadek: 
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Wszystkie przedstawione ceny są kwotami maksymalnymi brutto. Autoryzowany serwis ma każdorazowo prawo do ich obniżenia. Ceny są aktualne do 31.03.2020 r. lub do wyczerpania zapasów. 
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 standardową dostawą. Różnice w kolorach 
wynikają z techniki druku. Nie wszystkie produkty dostępne są dla każdego modelu. Aby uzyskać aktualne i szczegółowe informacje, prosimy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem 
Mercedes-Benz. Redakcja zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku, pomyłek czy zmian.

www.mercedes-benz.pl


