
11

WIOSNA / LATO 2019
Inspiracje, serwis i akcesoria, dzięki którym będziesz cieszyć się najpiękniejszą porą roku z Mercedes-Benz.

Idealny start sezonu 
na świeżym powietrzu.
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W roku 1886 nastąpił przełom, a wraz nim 
pojawili się artyści, filozofowie, inżyniero-
wie, wynalazcy, ludzie kreatywni i przed-
siębiorcy.

Właśnie wtedy dzięki wynalezieniu sa- 
mochodu Carl Friedrich Benz i  Gottlieb 
Daimler wprawili świat w ruch.

Od tego czasu niestrudzenie poszuku-
jemy najlepszych rozwiązań w zakresie 
transportu i  staramy się wyznaczać kie-
runki dla mobilności jutra.

To, co lubimy określać mianem ducha 
przedsiębiorczości, od zawsze stanowiło 
DNA marki Mercedes-Benz. Dewiza „The 

Best or nothing”, nieustanny rozwój i cią-
głe innowacje stanowią integralną część 
historii i sukcesu naszej firmy od czasu jej 
założenia.

I  oczywiście naszej przyszłości. Wi-
dać to w doborze pracowników, rela-
cjach z  partnerami, pasji oraz w każdym 
szczególe marki Mercedes-Benz. Dlatego  
w niniejszym magazynie, oprócz tematów 
związanych z serwisem, bezpieczeństwem 
i  akcesoriami, znajdą Państwo wiele ma-
łych i dużych pomysłów na to, aby jeszcze 
bardziej cieszyć się wiosną i  latem oraz 
znów poczuć ducha przedsiębiorczości.

Pionierski 
duch w każdym 
szczególe.

Przegląd wiosenny

Czyszczenie klimatyzacji

Opony letnie

Nawigacja

Kilka słów z...

Elektryzująca historia

Mercedes me

Kolekcja Mercedes-Benz

Przewóz bagażu

Rozrywka w drodze

Komfort i bezpieczeństwo

Mercedes-Benz Mobilo

Umowy serwisowe
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Wiosna / lato 2019 Przegląd wiosenny

Czy istnieje coś piękniejszego niż wiosna i lato? 
Nie, jeśli jest się doskonale przygotowanym. Nasze 
Autoryzowane Serwisy tylko czekają na sygnał, 
aby po długiej, wyczerpującej zimie przygotować 
Twój samochód na wiosenne i wakacyjne wyjazdy. 
Skorzystaj z wiosennego przeglądu od A do Z  
w ramach usługi klasy premium i ciesz się 
wiosenno-letnim sezonem z jakością i know-how 
marki Mercedes-Benz.
 
Przegląd wiosenny za 99 zł*. 
*cena rekomendowana, bez części zamiennych i płynów.

Nawet naturalne 
piękno wymaga 
pielęgnacji.

Najlepsza obsługa 
– dobre samopoczucie.
Zakres kontroli:

•  ciśnienie w oponach i stan bieżnika
•  funkcjonowanie i optymalne 

ustawienie oświetlenia
•  jakość płynu hamulcowego
•  okładziny hamulcowe na tarczach 

hamulcowych (kontrola wizualna)
•  poziom oleju silnikowego
•  stan podwozia (kontrola wizualna)
•  szczelność systemu klimatyzacji
•  spryskiwacze i system mycia 

przednich reflektorów
•  stan i napięcie paska klinowego
•  działanie klaksonu
•  stan piór wycieraczek
•  kontrola przedniej szyby pod kątem 

występowania odprysków od uderzeń 
kamieni
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Przegląd wiosenny

Czysty jak łza: koncentrat płynu do 
spryskiwaczy.
Deszcz, promienie słoneczne, kwiaty, pyłki 
i owady – podczas częstych podróży wiosną 
i latem dobra widoczność to podstawa. 
Dzięki naszemu letniemu koncentratowi 
płynu do spryskiwaczy, niezależnie od 
pogody, będziesz miał wszystko w zasięgu 
wzroku.

SummerFit koncentrat
do spryskiwaczy 40 ml
A000986200009 17 zł

Wszystko, co najlepsze,
dla Twojego samochodu.

A (176) A1768204300 200 zł

B (246) A2468202700 223 zł

C (205) A2058202300 272 zł

E (213) A2138205701 294 zł

GLC (253) A2058205700 249 zł

GLE (166) A166820104528 303 zł

Czysta szyba przy każdej prędkości.
Oryginalne Wycieraczki Mercedes-Benz wykonane są z solidnej mieszanki gumy 
i tworzyw sztucznych – rozjaśniają widok przez szybę przy każdej pogodzie. Przez 
długi czas. Nowy, praktyczny wskaźnik zużycia pokazuje na pierwszy rzut oka, kiedy 
wycieraczkę trzeba wymienić.

Pióra wycieraczek szyby przedniej

W mobilności zawiera się nie tylko praktyczność, 
lecz także emocje i pasja. Tym wszystkim dzielimy 
się z Tobą. Dlatego dbamy o to, aby przed podróżą 
wyposażyć Cię w doskonałe produkty dodatkowe – od 
wycieraczek po indywidualną serię kosmetyków do 
pielęgnacji auta. Znajdziesz tu wszystko, co pozwala 
zachować i zwiększyć wartość Twojego pojazdu, 
zapewniając przy tym spokojną podróż.

Mucha nie siada: środek do usuwania 
owadów.
Szybko i skutecznie usuwa owady (także ich 
zaschnięte pozostałości) ze szkła, lakieru, 
chromu i plastiku. Nie niszczy powierzchni.

Środek do usuwania owadów 500 ml
A002986117114 51 zł
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Wiosna / lato 2019 Czyszczenie klimatyzacji

Po długiej zimie świat budzi się do życia. Ta pora roku pozostawia widoczne ślady na 
Twoim samochodzie w postaci soli i błota, które można usunąć odwiedzając myjnię 
przy okazji wizyty w naszym serwisie. Niestety, zima zostawia ślad również w miejscach 
niewidocznych, które mają olbrzymi wpływ na komfort podróży – na przykład w systemie 
klimatyzacji. A ponieważ Twoje dobre samopoczucie jest dla nas bardzo ważne, zajrzymy 
także i tam.

Czyszczenie klimatyzacji jest szczególnie zalecane w przypadku alergików lub osób 
wrażliwych na alergeny, ponieważ pyłki i alergeny osadzają się tam wyjątkowo szybko. 
Mamy na to sposób – opatentowany przez Mercedes-Benz wysokociśnieniowy 
proces płukania, dzięki któremu możesz mieć pewność, że mimo zarazków, wirusów 
i pyłków, które dosłownie wydostaną się z kurzu, zawsze będziesz cieszyć się świeżym 
powietrzem.

Dezynfekcja klimatyzacji: 299 zł*.
* cena rekomendowana - nie obejmuję wszelkich napraw, uzupełnienia środka 
chłodniczego oraz wymiany fi ltra kabinowego.

Czysta klimatyzacja –
najlepszy sposób na pyłki.

Uniwersalny środek Quick&Clean.
"Ecolabel" perfekcyjnie wyczyści 
zewnętrzne i wewnętrzne elementy Twojego 
samochodu. Idealny do czyszczenia 
powierzchni szklanych, lakierowanych, 
gumowych i gładkich plastików. Usuwa 
odciski palców i drobne zanieczyszczenia. 
Delikatny dla skóry.

Quick & Clean „ecolabel” 500 ml
A0029865171 44 zł
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Jakość to podstawa.
Opony letnie

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 nakłada na 
siebie 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.
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MICHELIN PRIMACY HP MO

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLMI592471 225/45 R17 91W A (176) , B (246), CLA (117) , SLC (172) 470 zł E B 70 dB

CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 5 MO 

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLCO03561010000 205/55 R16 91V A (176) , B (246), CLA (117) , SLC (172) 315 zł B B 71 dB

MICHELIN PILOT SPORT PS2 MO

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLMI572482 225/40 R18 92 Y A (176) , B (246), CLA (117) , SLC (172) 613 zł E A 70 dB

Wiosna / lato 2019 Opony letnie

Samochody kompaktowe.
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GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE MO

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLGO543722 225/50 R17 94W C (205) 548 zł B A 68 dB

CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 5 MO 

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLCO03564090000 225/45 R18 95 Y C (205) 673 zł E A 72 dB

CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 5 MO

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLCO03568390000 225/55 R17 97 Y E (213, 238) 572 zł B B 70 dB

CONTINENTAL ECOCONTACT 6 MO 

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLCO03581180000 245/40 R18 97Y E (212), CLS (218) 608 zł B B 71 dB

CONTINENTAL SPORTCONTACT 5 MO 

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLCO03562120000 245/45 R17 95W E (212), CLS (218) 612 zł C B 71 dB

MICHELIN PILOT SPORT3 MO

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLMI162305 245/45 R19 102Y S (217, 222) przód 1 038 zł C A 71 dB

QALPLMI990833 275/40 R19 101Y S (217, 222) tył 1 098 zł C A 71 dB

Opony letnie

Limuzyny & Coupe.
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Pianka uszczelniająca TireFit 620 ml
A0005830712
249 zł

DUNLOP SPT MAXX GT MO MFS  

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLDU546078 265/45 R20 104 Y GL/GLS (X166) 1 047 zł E C 69 dB

PIRELLI P ZERO MO

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLPI2415600 275/45 R21 107Y GLE Coupe (292) przód 1 202 zł E A 72 dB

QALPLPI2415700 315/40 R21 111Y GLE Coupe (292) tył 1 386 zł E A 72 dB

CONTINENTAL SPORTCONTACT 5 MO 

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLCO03541800000 235/50 R 18 97V GLA (156) 637 zł C B 70 dB

BRIDGESTONE DUELER H/L 400 MO

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLBR2479 235/60 R17 102V GLK (X204) 638 zł E E 71 dB

BRRIDGESTONE DUELER H/P SPORT MO

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLBR8116 235/55 R19 101V GLC (253) 762 zł C B 70 dB

PIRELLI P ZERO ROSSO ASIMMETRICO MO 

NR PRODUKTU ROZMIAR MODEL CENA

QALPLPI1521700 255/50 R19 103W ML/GLE (166) /R (251) 822 zł E B 71 dB

SUV.
Wiosna / lato 2019 Opony letnie
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Teraz już się nie zgubisz...
jeśli nie masz takiego zamiaru.
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 
informacje o lokalizacji dla Advanced Driver Assisance, aby pomóc Ci w trudnych 
sytuacjach.

Garmin® MAP PILOT - karta 
aktualizacyjna SD ECE
Jako wyposażenie dodatkowe − kod 357 (EG9) 
przedinstalacja − kod 355 (EV5), Audio 20 CD, NTG5*1 
lub NTG5*2.
A2189067203 / A2139064307 799 zł

Nawigacja

Przejrzyste menu.
Nowy interfejs w design Mercedesa 
i przejrzyście ułożona struktura 
pomogą Ci podróżować bez zbędnych 
komplikacji. Aktualizacja karty pamięci 
Istniejące karty SD o pojemności
32 GB można aktualizować za 
pomocą The Download Manager (dla 
klasy A, klasy B, klasy C, CLA, CLS, 
Klasa E, GLA, GLC, GLE, GLS, SLC). 
Efektywny podczas każdej podróży 
Ulepszone funkcje nawigacji pomagają 
zmniejszyć zużycie paliwa, tym samym 
oszczędzając środowisko i Twój portfel.
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Wiosna / lato 2019 Kilka słów z...

Jak masz na imię i co dokładnie robisz w Mercedes Benz?
Nazywam się Michał Sarniak, pracuję w Firmie Mercedes-Benz od listopada 2005 roku. Na 
początku pracowałem jako pracownik techniczny obsługi samochodów osobowych. W fi rmie 
pracowałem kolejno na kilku stanowiskach, na początku jako pracownik techniczny, następnie 
technik koordynator zespołu specjalistów, później byłem kierownikiem warsztatu, a teraz, od 
około 4 lat, pracuję jako menedżer stacji serwisowej samochodów osobowych. Oznacza to, że 
moim zadaniem jest zarządzanie serwisem samochodów osobowych i małych samochodów 
dostawczych.

Dlaczego zdecydowałeś się na karierę właśnie w Mercedes-Benz?
W zasadzie wtedy moim celem nie była praca konkretnie w Mercedes-Benz. Chciałem zmienić 
pracę i właśnie tutaj zaproponowano mi stanowisko pracownika technicznego. Okazało się że 
to była bardzo dobra zmiana, jako że od 2005 roku upłynęło już ładnych parę lat, a ja nadal 
jestem pracownikiem Mercedes-Benz. Oczywiście, przez te wszystkie lata, marka, której 
wcześniej tak dobrze nie znałem, stała się bliska mojemu sercu. Przez te lata oddycham w jej 
rytmie – zżyłem się z tą marką.

Jakie wartości marki Mercedes-Benz są dla ciebie szczególnie ważne?
Na 100% mogę odpowiedzieć, że to jest pewność i solidność wielkiego, znaczącego 
pracodawcy oraz wszystkie wartości, które niesie z sobą marka Mercedes-Benz. Oczywiście 
praca jest bardzo wymagająca, pracodawca stawia duże wymagania, oczekuje pracy na 
bardzo wysokim poziomie. Z drugiej strony istnieją jasno określone granice, wiem dokładnie, 
że coś mogę zrobić w taki, jasno określony sposób, a nie inaczej. Bardzo mi odpowiada 
wsparcie ze strony kierownictwa i cała organizacja, to wszystko co nas otacza, jasno 
wytyczone cele. Wiemy, czego się od nas oczekuje i wiemy że jeżeli te oczekiwania spełnimy, 
to zostaniemy należycie docenieni.

Jakich czynności serwisowych kierowca nie powinien pominąć, by móc naprawdę 
w pełni korzystać z wiosny i z lata?
W pierwszej kolejności to oczywiście zmiana opon na letnie, oczywiście z właściwym 
bieżnikiem o odpowiedniej głębokości. Kolejna sprawa, o której przypominam i którą zawsze 
zalecamy naszym kierowcom i klientom Mercedes-Benz, to przegląd wiosenny samochodu 
wraz z czyszczeniem klimatyzacji. Tak, aby samochód był przygotowany pod każdym 
względem. Ogólnie mówiąc, jest to kompleksowy przegląd samochodu, chodzi nie tylko 
o klimatyzację i koła, ale i kolejne rzeczy: hamulce i inne sprawy.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Lubię pracować z ludźmi, Lubię zapoznawanie się z nimi i ich różnorodność. Lubię trudności 
– wyzwania w pracy, nawet jeśli czasami to jest trochę stresujące. Jestem fanem marki 
Mercedes-Benz i nowoczesnych technologii i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć 
w tworzeniu najnowszych trendów na rynku.

Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Wiosna / lato 2019

Na słówko z…
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszych pracowników. Tym 
razem spotykamy się z przedstawicielem działu obsługi klienta 
Mercedes-Benz. Dowiedz się, dlaczego nasi pracownicy pracują 
właśnie dla Mercedes-Benz i jak oceniają tę markę.

Michał Sarniak
Szef Serwisu Samochodów Osobowych

Jeśli znasz kogoś, kto byłby 
zainteresowany pracą w fi rmie 
Mercedes-Benz, prosimy o kontakt. 
Nasze dane kontaktowe znajdziesz na 
ostatniej stronie.
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Elektryzująca historia

PRZYSZŁOŚĆ POD 
NAPIĘCIEM.

Rewolucja techniczna i przemysłowa XVIII/XIX wieku postawiła na 
głowie cały świat. Design, moda, sztuka, kultura – nagle wszystko 

było nowe. Ta zmiana dotyczyła również wyglądu ulic.
Właśnie wtedy miały miejsce pierwsze eksperymenty z mobilnością 

elektryczną, a Carl F. Benz skonstruował pojazd silnikowy nr 1.
Stworzono podstawy nowej dynamiki. Od tego czasu każdego dnia 

pracujemy nad rozwojem mobilności.
Ponownie czekają nas przełomowe wydarzenia. Cieszymy się, że 

jesteś z nami. Jednego możemy być pewni: przyszłość już nadeszła.
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Proste kroki, duże sukcesy: Mercedes-Simplex.
Wyjątkowy w historii marki Mercedes-Benz był rok 1904. Wówczas pojawił się Mercedes-
Simplex. Ten „sportowy samochód” stanowił ostateczne odejście od dominującej 
dotąd konstrukcji silnikowego powozu i był pierwszym nowoczesnym samochodem 
z prawdziwego zdarzenia.

Nowa konstrukcja stała się zauważalna dzięki sukcesom podczas wyścigów w Nicei 
w marcu 1901, 1902 i 1903 roku. Dodanie drugiego członu do nazwy Simplex wskazuje 
na prostą z ówczesnego punktu widzenia obsługę pojazdu. Prostota opłaciła się i stała 
się wkrótce dominującą tendencją: wtedy samochody wyścigowe Mercedes-Simplex nie 
miały sobie równych nie tylko na Lazurowym Wybrzeżu. Model o mocy 60 KM osiągnął 
w czerwcu 1903 roku największy wówczas sukces sportowy marki Mercedes: Camille 
Jenatzy za kierownicą modelu Mercedes Simplex 60 KM zwyciężył w wyścigu o Puchar 
Gordona Bennetta w Irlandii, który był wówczas najważniejszym wydarzeniem sportów 
motorowych na świecie.

Od sportów motorowych do transportu masowego: Carl Benz tworzy Omnibusa.
Na początku dwudziestego wieku automobile były jeszcze po prostu „zbyt nowe”, a ich sprzedaż utrzymywała 
się na bardzo niskim poziomie. Dlatego Carl Benz, krótko po wynalezieniu samochodu, zaczął szukać innych 
możliwości zastosowania nowej technologii.

Aby dotrzeć do szerszego grona osób i umożliwić im podróżowanie nowoczesnym środkiem transportu, 
skonstruował Omnibusa.

Carl Benz uwzględnił w swoim Omnibusie wszystkie doświadczenia, które zbierał podczas pracy nad 
automobilami. Pod względem technicznym pierwszy Omnibus był przebudowanym modelem samochodu 
osobowego z tak zwaną karoserią Landauer i mieścił 8 osób wraz z kierowcą. Pojazd napędzał umieszczony 
z tyłu leżący silnik jednocylindrowy o mocy 5 KM. W 1895 roku rozpoczęła się globalna produkcja Omnibusa, 
który stał się wkrótce jednym z najważniejszych środków transportu masowego.

Co przyniesie przyszłość?
Znów nadszedł czas nowatorskich rozwiązań i podążania nowymi drogami.

Przyszłość stoi pod znakiem mobilności elektrycznej i systemów 
inteligentnych. Oprócz tego oferuje wszystko, co jest potrzebne do 
szczęścia za kółkiem: zupełnie nowy design pojazdów, wyjątkową radość 
z jazdy, wysoką praktyczność w codziennej eksploatacji i jeszcze więcej 
inteligentnych technologii przyjaznych dla Ciebie i środowiska.

Zadaniem koncernu Mercedes-Benz jest połączenie „emocji i inteligencji". 
Właśnie z tego względu cieszymy się z otwarcia nowego rozdziału 
w historii motoryzacji: ery mobilności elektrycznej.
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Mercedes me

Dzięki Mercedes me zawsze możesz skorzystać 
nie tylko z pojazdu, lecz także z kompleksowej 
oferty serwisowej Mercedes-Benz – na smartfonie, 
tablecie lub komputerze.

Wszystkie potrzebne informacje o pojeździe, śledzenie pojazdu, zdalne otwieranie 
i zamykanie zamków i wiele innych rozwiązań cyfrowych masz pod ręką. Usługi 
Mercedes me są już dostępne we wszystkich modelach Mercedes Benz. Sprawdź, czy 
dotyczy to także Twojego samochodu. Po prostu zarejestruj się i przez 3 lata korzystaj 
z bezpłatnego dostępu do indywidualnych rozwiązań Mercedes-Benz: www.mercedes.me

Mercedes me:
teraz 3 lata gratis.
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Wiosna / lato 2019 Mercedes me

Rezerwacja terminu w serwisie online.
Komunikacja z Państwa autoryzowanym 
serwisem jeszcze nigdy nie była łatwiejsza, niż 
dziś. Portal informacyjny i komunikacyjny dla 
klientów Mercedes me umożliwia dodatkowo 
zarezerwowanie online preferowanego terminu 
odwiedzin serwisu. Nie ma więc potrzeby  
nigdzie dzwonić ani pisać. Dzięki nowemu 
systemowi rezerwacji można zamówić wizytę  
w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz  
w 5 krokach.

Wypróbuj jeszcze dziś na stronie: 
booking.mercedes-benz.com

Korzyści płynące z indywidualności.
Dzięki Mercedes me connect Twój pojazd stanie się tak indywidualny i mobilny jak 
nigdy dotąd. Otrzymasz też dostęp do innowacyjnych rozwiązań oferowanych tylko 
przez Mercedes-Benz.

Mercedes me connect: Jednym kliknięciem wyświetl wszystkie istotne informacje 
o danych pojazdu, takich jak lokalizacja, ciśnienie opon, przebieg, stan naładowania 
akumulatora czy poziom paliwa.

Stale rozwijamy usługę Mercedes me i regularnie dodajemy do niej nowe funkcje, np. 
cyfrowy kluczyk lub nowy system zarządzania zgłoszeniami awaryjnymi i pojazdem. 
Usługa Mercedes me jest dostępna dla wszystkich klientów Mercedes-Benz. Bez 
względu na to, czy podróżujesz nowym, czy używanym samochodem. Skontaktuj się 
ze swoim partnerem serwisowym Mercedes me i skorzystaj z trzyletniej darmowej 
subskrypcji: www.mercedes.me

Jeśli posiadasz starszego Mercedesa, dla Ciebie też mamy rozwiązanie - Mercedes 
me Adapter. Więcej informacji udzieli Ci doradca serwisowy Mercedes-Benz.
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Damska torebka
fioletowa, nylon, rozmiar: ok. 46x18x30 cm, 
regulowany i odpinany pasek naramienny
B66953492

710 zł

Zegarek damski, Fashion Gold
stal nierdzewna/skóra, złoty/granatowy, 
średnica ok. 35,5 mm, wodoodporność do 5 ATM, 
szwajcarski mechanizm kwarcowy Ronda 1002
B66953564

1 245 zł

Damskie okulary przeciwsłoneczne
stal nierdzewna/acetat, brązowo-złote, 
szkła Carl Zeiss Vision filtr 100% UV-A/
UV-B (UV 400), filtr kategorii 3
B66953488

457 zł

Męskie okulary przeciwsłoneczne
acetat, brązowe, szkła Carl Zeiss 
Vision filtr 100% UV-A/UV-B (UV 
400), filtr kategorii 3, etui i szmatka 
do czyszczenia w komplecie
B66041515

761 zł

Kolekcja Mercedes-Benz
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Rowerek biegowy AMG
aluminium, waga ok. 3,7 kg, koła o średnicy 
30,5 cm,bezpieczne uchwyty na kierownicy, 
dla dzieci od 3 lat / 85 cm wzrostu
B66450127

880 zł

Jeździk Bobby-AMG GT
tworzywo sztuczne, srebrny, 
dokładnie odwzorowane 
reflektory i światła tylne, 
wyprodukowano dla  
Mercedes-Benz przez  
BIG Spielwaren, dla dzieci  
od 18 miesięcy.
B66961999

507 zł

Czapka damska
czarna, 100% bawełna, wyszywana 
gwiazda z kryształkami Swarovski, 
regulowana wielkość
B66041517

111 zł

czapka AMG GT
ciemnoszara, materiał wierzchni 100% nylon, 
podszewka 100% bawełna, metalowa klamerka 
do regulacji rozmiaru
B66953207

133 zł

Kocyk dziecięcy / poduszka Carl
Kocyk po złożeniu zmienia się  
w poduszkę. plusz 100% poliestr, beżowy,
wymiar kocyka: ok. 100x120 cm
wymiar poduszki: ok. 38x12x30 cm
B66953260

263 zł

Męski zegarek, Business
stal nierdzewna, czarny/srebrny, średnica ok. 
42 mm, wodoodporny do 10 ATM, szwajcarski 
mechanizm kwarcowy Ronda 5030
B66953530

1 867 zł

Wiosna / lato 2019 Kolekcja Mercedes-Benz
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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.

Uchwyt na rowery
Niezwykle lekki i funkcjonalny. Mocowany na poprzeczkach bazowych. Rowery 
mogą zostać przymocowane do uchwytu bezpośrednio na dachu lub – co jest 
wygodniejsze – przed umieszczeniem go na dachu. Podczas jazdy bez rowerów 
można złożyć ramę nośną, co zmniejszy opór powietrza.

Bagażnik dachowy do nowej Klasy GLE
Ten nowy model będzie doskonale pasować do Twojego samochodu. Przekona 
Cię do siebie nie tylko swoją stylistyką. Wszyscy docenią bardzo łatwy montaż 
i demontaż tego systemu. A przede wszystkim niezawodną trwałość przy wyższych 
prędkościach.

Boksy dachowe
Nasz oryginalny boks dachowy sprawia takie wrażenie, jakby w ogóle nie istniał. 
Podczas jazdy ani go nie słyszysz, ani nie widzisz, ani nawet nie zauważysz jego 
obecności na podstawie zużycia paliwa. Oto boksy dachowe opracowane specjalnie 
dla aut Mercedes-Benz, by idealnie spłynąć z Twoim samochodem – pod względem 
jakości jazdy, bezpieczeństwa i wyglądu.

Bagażniki rowerowe na hak
Wytrzymałe, składane bagażniki rowerowe montowane na haku. Na dwa lub trzy 
rowery. Można na nich przewozić rowery elektryczne.

Bagażnik rowerowy / A0008900293 / 
747 zł

Poprzeczki bazowe GLE / 
A1668901393 / 1 365 zł

Boks dachowy Mercedes-Benz 450 / 
A0008400300 / 3 367 zł

Boks dachowy Mercedes-Benz 400 /
A0008400000 / 2 841 zł

Bagażnik rowerowy na hak 
Na 2 rowery / A0008901100 / 2 972 zł 
Na 3 rowery / A0008901200 / 3 498 zł

Przewóz bagażu
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Rozrywka w drodze

Ale będzie jazda!

Pomocnik od wszystkiego
Zagłówki można uzupełnić o łatwo zakładany i zdejmowany uchwyt podwieszany. 
Modułowy system uchwytów umożliwia zamocowanie tego, co akurat potrzebujesz – 
wieszaka, haczyka na torby, składanego stolika, czy też uchwytu tabletu czy kamery.

Style & Travel: 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 fi lmy (oczywiście to samo może skrócić 
podróż także dorosłym).

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.

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

Tak, by dobrze rozpocząć nowy sezon, ważne jest przede 
wszystkim dopilnowanie kwestii praktycznych – takich 
jak kontrola zawieszenia, świateł itp. Ale przecież nie 
należy zapominać o małych i pięknych rzeczach, które 
są po to, by nas uszczęśliwiać. Pozwól się zainspirować 
tym, co sprawi wiele radości:

Wiosna / lato 2019

Ładowarka USB Powercharger / 
A2138200803 / 158 zł

Style & Travel uniwersalana baza / 
A0008103300 / 133 zł

Style & Travel: Uchwyt na tablet / 
A0008272000 / 495 zł

Style & Travel: Wieszak na ubrania / 
A0008103400 / 395 zł
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Komfort i bezpieczeństwo
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Podróżowanie 
z dziećmi nigdy 
nie było tak łatwe.

Fotelik dziecięcy 
BABY-SAFE plus II
Głębokie, wyprofilowane siedzisko zapewnia 
doskonałą ochronę przed uderzeniami 
bocznymi, gwarantując optymalne 
bezpieczeństwo dziecka. Zawiera specjalne 
wyściółki zaprojektowane by chronić części 
ciała szczególnie narażone na urazy. Fotelik 
dedykowany dla dzieci w wieku do około  
15 miesięcy (o wadze do 13 kg.)
A0009701302

1 770 zł

Fotelik dziecięcy DUO plus 
Optymalne bezpieczeństwo dla dzieci  
w wieku od około 9 miesięcy do 4 lat  
(od 9 do 18 kg). Standardowe umocowanie 
z górnym pasem, regulowane pasy 
zabezpieczające okolicę barkową, otwory 
wentylacyjne, system mocowania ISOFIX. 
Regulacja nachylenia siedziska.
A0009701702

2 070 zł

Fotelik dziecięcy KIDFIX XP 
Stabilne oparcie i bezpieczeństwo dla 
starszych dzieci: od około 3,5 do 12 lat 
(waga od 15 do 36 kg). Fotelik bezpiecznie 
mocowany do pojazdu za pośrednictwem 
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa lub/
oraz ISOFIT. Możliwość zdemontowania 
oparcia i wykorzystania samego siedziska.
A0009702302

1 689 zł

Co czyni samochód przestrzenią przyjazną rodzinie? Oczywiście bezpieczeństwo… 
i najwyższy komfort! Zwłaszcza, gdy chodzi o najmłodszych pasażerów. Foteliki 
dziecięce Mercedes-Benz poddaliśmy najbardziej wymagającym testom 
zderzeniowym, przekraczającym obecnie obowiązujące normy. Co więcej, ich 
budowa zapewnia maluchom wyjątkowy komfort podróżowania, więc gdy zmorzy ich 
sen, będą czuć się jak we własnym łóżeczku.

Wiosna / lato 2019 Komfort i bezpieczeństwo
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Program gwarancja mobilności Mercedes-Benz Mobilo zapewni Ci możliwość 
kontynuowania podróży − nawet w sytuacji, gdy Twój Mercedes-Benz nie będzie nadawał 
się do dalszej jazdy. W przypadku awarii, drobnych problemów, uszkodzeń czy zadrapań, 
aktów wandalizmu lub kradzieży części − zagwarantuje szybką pomoc na miejscu, prawie 
w każdym miejscu w Europie. Infolinia CAC działa na terenie całego kontynentu. Uzyskasz 
pomoc w Twoim ojczystym języku. Bez względu na to, gdzie będziesz.

Jako Twój zaufany partner zawsze jesteśmy pod ręką, kiedykolwiek będziesz nas 
potrzebować. W razie wypadku możesz po prostu do nas zadzwonić, a my zajmiemy się 
kontaktem z firmą ubezpieczeniową, zadbamy o Twój samochód lub zapewnimy Ci auto 
zastępcze.

00800 1 777 7777
+ 48 22 354 40 01

Przyjazd technika na miejsce 
awarii (a także jego odwiezienie)

Pomoc na miejscu, 
przeprowadzenie drobnych napraw.

Przetransportowanie auta do 
najbliższego autoryzowanego 
serwisu Mercedes-Benz.

Przejazd taksówką lub transportem 
publicznym - jako doraźne 
zapewnienie Twojej mobilności.

Transport pojazdu w promieniu 
50 km.

Samochód zastępczy na czas 
naprawy.

Zapewnienie bezpłatnej 
kontynuacji podróży Tobie 
i współpasażerom.

Nocleg do 3 dni roboczych dla 
Ciebie i współpasażerów.

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

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

Mercedes-Benz 
Mobilo.

Mercedes-Benz Mobilo
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Umowy serwisoweWiosna / lato 2019

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

Długoterminowe serwisowanie.
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.
 
Przedłużona gwarancja.
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.
 
Kompleksowa opieka.
Umowa serwisowa Excellent: serwis bez żadnych trosk.
KORZYŚCI UMOWY SERWISOWEJ EXCELLENT:
ryczałtowe koszty eksploatacji i naprawy pojazdu, optymalna konserwacja 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.

To, co najlepsze, albo nic. To stwierdzenie odzwierciedla zaangażowanie Mercedes-Benz 
w rozwój i produkcję pożądanych, najwyższej jakości samochodów. To samo dotyczy 
naszych relacji z Klientami. Jesteśmy niezawodnym partnerem we wszystkich sprawach 
związanych z Twoim samochodem: od wyjazdu z salonu, po serwis i naprawy oraz zakup 
dodatkowego wyposażenia. Pakiety Mercedes-Benz są odzwierciedleniem naszego 
podejścia do Klientów. Co to oznacza konkretnie dla Ciebie? Wybierz ofertę, którą 
uznasz za najbardziej atrakcyjną, a w zamian zyskaj beztroskę. Skorzystaj z serwisu 
najwyższej jakości, a swoje auto przekaż w ręce znakomitych fachowców, którzy 
używają tylko oryginalnych części Mercedes-Benz.
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Wszystkie przedstawione ceny są kwotami maksymalnymi brutto. Autoryzowany serwis ma każdorazowo prawo do ich obniżenia. Ceny są aktualne do 30.09.2019 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 standardową 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.


