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Wiosna nadchodzi. 
Jesteś przygotowany?
Nowe pomysły, akcesoria 
i usługi sprawią, że wiosna 
i lato 2020 z Mercedes-Benz 
będą jeszcze wspanialsze. 
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Treść.

Treść

Od prawie 150 lat niestrudzenie udoskonalamy mobilność. 
Rok za rokiem, dzień za dniem. Naszym celem jest bowiem 
to, by podróż Mercedesem była zawsze perfekcyjna. 
Wiosna i lato nadejdą lada chwila. Już teraz prezentujemy 
Ci różnorodne innowacje i usługi, które są odpowiednio 
dopasowane do pory roku i Twojego pojazdu. 
Daj się zainspirować i ciesz się słońcem 
w samochodzie Mercedes-Benz. 

Powiew świeżego wiatru.  4  Powitaj wiosnę beztrosko.
Przegląd wiosenny

 5  Zamknij alergii drzwi 
przed nosem. 
Czyszczenie klimatyzacji

 6  Czysty widok. 
Wycieraczki

 7  Pogromcy brudu.
Środki do pielęgnacji

 8  Spakuj wszystko, czego (nie) 
potrzebujesz. 
Akcesoria

 9  Małe szczegóły, a duży 
komfort. 
Akcesoria

10  Dla maluchów tylko to, 
co najlepsze.
Foteliki dziecięce

11  Nowy sezon oczami 
ekspertów.
Wywiad

12  Nie idź na kompromis. 
Opony letnie

14  To jeszcze samochód... 
czy już może coś więcej? 
Podróż w czasie

16  Więcej Mercedesa. 
Mercedes me. 
Mercedes me

18  Kolekcja 
Mercedes-Benz 2020.
Kolekcja

20  Na wszelki wypadek.
Mercedes-Benz Mobilo

21  Wszystko w jednym miejscu! 
Mercedes-Benz Repair.   
Mercedes-Benz Repair

22  Wybierz właściwą drogę.
Nawigacja 

23  Zaplanowane. 
Zrobione. Relaks.
Pakiety serwisowe
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Dezynfekcja klimatyzacji: 299 zł*
Nasza wskazówka: Coroczne czyszczenie klimatyzacji zapewni Ci najlepszą jakość powietrza w Twoim Mercedesie.
*cena dotyczy wyłącznie sprawnej i napełnionej klimatyzacji, nie obejmuje wymiany fi ltra przeciwpyłkowego.

Wraz z początkiem nowej pory roku zaczyna się pylenie roślin. 

Przeprowadzenie kompleksowego czyszczenia systemu klimatyzacji zalecane jest nie tylko w przypadku alergików. Dzięki zastosowaniu 
dokładnego wysokociśnieniowego procesu płukania jesteśmy pewni, że z Twojej klimatyzacji usuniemy wszystkie niepożądane 
mikroorganizmy, bakterie, grzyby i ich zarodniki. 

Najlepszy serwis – spokojna głowa.
Podczas przeglądu sprawdzimy:

• Ciśnienie w oponach i stan bieżnika
• Działanie świateł i ich optymalne ustawienie
• Okładziny klocków hamulcowych 

(kontrola wizualna)
• Stan podwozia (kontrola wizualna)
• Poziom oleju w silniku
• Szczelność układu klimatyzacji
• Działanie spryskiwaczy szyb i refl ektorów
• Napięcie i stan paska klinowego
• Działanie klaksonu
• Stan wycieraczek
• Stan przedniej szyby

Czyszczenie klimatyzacjiPrzegląd wiosenny

Przegląd wiosenny za 99 zł* 
*cena bez części zamiennych i płynów
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Powitaj wiosnę beztrosko.
Gwiazda Mercedes-Benz to symbol wysokich wymagań, dobrego gustu 
i najwyższej jakości. Ale nawet naturalne piękno wymaga odpowiedniej 
pielęgnacji. Dlatego polecamy Ci wiosenny przegląd Mercedes-Benz. Aby 
również Twój samochód odzyskał wiosenną świeżość i wyglądał jak nowy. 

Zamknij alergii 
drzwi przed nosem. 

Wiosna / lato 2020
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Wycieraczki

Oryginalne wycieraczki Mercedes-Benz.

Oryginalne pióra wycieraczek Mercedes-Benz gwarantują dzięki swoim właściwościom doskonałą widoczność. Mieszanka gumy 
naturalnej i syntetycznej zapewnia świetną elastyczność i dłuższy okres eksploatacji. Charakterystyczny design sprawia, że dopasowują 
się do zaokrąglonego kształtu przedniej szyby i emitują minimalny hałas. Idealnie usuwają wodę i wszelkie zanieczyszczenia, nawet przy 
prędkościach do 250 km/h.

Odpowiedni moment wymiany wycieraczek podpowie Ci wskaźnik. Kiedy czarna kropka zmieni się w żółtą – wycieraczki należy wymienić.

Czysty widok.
Twój Mercedes zasługuje na najlepszą opiekę, jaką możemy mu zapewnić, tak samo jak Ty. Dlatego oferujemy Ci produkty, dzięki którym 
pozbędziesz się wszelkich zabrudzeń, jak i zabezpieczysz Twój samochód przed warunkami atmosferycznymi i innymi szkodliwymi 
czynnikami. Używając środków Mercedes-Benz masz również pewność, że nie uszkodzisz lakieru czy powierzchni.

Środki do pielęgnacji

Pogromcy brudu.
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1 Zestaw do pielęgnacji nadwozia

Zestaw produktów w wytrzymałej torbie z logo Mercedes-Benz. 
W zestaw wchodzą: dwa uniwersalne produkty do pielęgnacji 
nadwozia ze szczotką, gąbką i ściereczką.

200 zł / A 211 986 01 00 09

4 Środek do usuwania owadów

Szybko i skutecznie usuwa owady i ich zaschnięte pozostałości 
ze szkła, lakieru, chromu i plastiku. Nie niszczy powierzchni.

56 zł / A 002 986 11 71 11

3 Koncentrat płynu do spryskiwaczy SummerFit

Szybko i dokładnie czyści zabrudzenia szyb. Pomaga pozbyć się 
z przedniej szyby owadów i tłuszczu pozostającego po woskowaniu.

18 zł / A 001 986 80 71 17

1 2 3

2 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 rąk.

47 zł / A 002 986 51 71

Wiosna / lato 2020

Model  Wycieraczki przedniej szyby Wycieraczki tylnej szyby

Klasa A (176), CLA (117)  A 176 820 43 00 219 zł  A 176 820 05 45 80 zł

Klasa B (246)  A 246 820 27 00 244 zł A 246 820 10 45 80 zł 

Klasa C (205)  A 205 820 23 00 275 zł  A 205 820 05 45  80 zł 

Klasa E (213)  A 213 820 57 01 295 zł  A 156 820 00 45 80 zł

GLC (253)   A 205 820 57 00 250 zł A 253 820 87 00 70 zł

GLE (166)  A 166 820 10 45 308 zł A 169 820 17 45 74 zł

4
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Akcesoria
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Spakuj wszystko, 
czego (nie) potrzebujesz. 

Akcesoria

Boksy dachowe
Boksy dachowe Mercedes-Benz są ładne, pojemne, praktyczne i aerodynamiczne. 
I wyjątkowo bezpieczne –zostały gruntownie przetestowane przez projektantów podczas 
jazdy z dużą prędkością. Sprostają wszystkim Twoim wymaganiom.

Słuchawki bezprzewodowe 
Optymalne dopasowanie, komfort noszenia 
i doskonałe doznania dźwiękowe. Dzięki zastosowaniu 
bezprzewodowej technologii Bluetooth® Efekt 
dzwięku 3D daje przestrzenne wrażenia dźwiękowe 
i Hybrid Active Noise Cancelling zapewnia optymalną 
reprodukcję dźwięku bez zakłócającego hałasu 
otoczenia. Dzięki funkcji headset możesz z ich użyciem 
nawet prowadzić rozmowy telefoniczne. 

Uniwersalna baza 
Pozwala na łatwe zamocowanie do zagłówka fotela 
tabletu, wieszaka na ubrania, składanego stolika czy 
kamery ruchu – jednym kliknięciem.  

Wieszak na ubrania
Garnitur, suknia wieczorowa czy ulubiona koszula – 
elegancki wieszak o zaokrąglonym kształcie można 
zamocować za siedzeniem kierowcy czy pasażera.  

Uchwyt na tablet
Przyjemnie jest móc trochę się rozerwać, zwłaszcza 
na długich trasach. Przydatny może być w tym 
przypadku praktyczny uchwyt na tablet umożliwiający 
korzystanie z rozrywki w najwyższym komforcie.

Bagażniki rowerowe
Wytrzymałe, lekkie i proste w montażu. Jeszcze przed zamocowaniem ich do dachu można 
umieścić na nich rowery. Ponadto można je złożyć i tym samym dodatkowo zaoszczędzić 
miejsce na wyprawie.   

Poprzeczki bazowe
Poprzeczki bazowe to podstawa wielu akcesoriów Mercedes-Benz – na przykład 
bagażników rowerowych lub boksów dachowych. Ich aerodynamiczny kształt obniża poziom 
hałasu, a wbudowane zamki chronią przed kradzieżą.

Niezależnie od tego, gdzie się wybierasz, jakie są Twoje plany i jaki bagaż. Boksy dachowe Mercedes-Benz oraz bagażniki rowerowe to idealni 
towarzysze podróży. Najwyższą efektywność, komfort i bezpieczeństwo gwarantują surowe testy konstrukcji, którym je poddajemy. Warto dodać, 
że wyśrubowane normy Mercedes-Benz znacznie przewyższają standardy bezpieczeństwa wymagane przepisami. 

Mercedes-Benz spełnia obietnicę jakości – począwszy od rzeczy dużych 
po najmniejsze. Ale to właśnie detale często sprawiają największą radość. 
Przekonaj się o tym sam. Oto kilka inspiracji:

Optymalne dopasowanie, komfort noszenia 
i doskonałe doznania dźwiękowe. Dzięki zastosowaniu 
bezprzewodowej technologii Bluetooth
dzwięku 3D daje przestrzenne wrażenia dźwiękowe 
i Hybrid Active Noise Cancelling zapewnia optymalną 
reprodukcję dźwięku bez zakłócającego hałasu 
otoczenia. Dzięki funkcji headset możesz z ich użyciem 
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Boks dachowy Mercedes-Benz 400

2 467 zł / A 000 840 01 00

1 363 zł / A 223 820 99 03

137 zł / A 000 810 33 00

400 zł / A 000 810 34 00

505 zł / A 000 827 20 00

Bagażnik rowerowy na dach

771 zł / A 000 890 02 93

Poprzeczki bazowe

1 331 zł / A 253 890 05 93

Boks dachowy Mercedes-Benz 450

2 993 zł / A 000 840 02 00

Bagażnik rowerowy na hak, na 3 rowery 

3 519 zł / A 000 890 18 00

Małe szczegóły, 
a duży komfort. 

w maju obowiązuje 
oferta

w kwietniu obowiązuje 
oferta

w marcu obowiązuje 
oferta

-20 %

w czerwcu obowiązuje 
oferta -20 %

w czerwcu obowiązuje 
oferta -20 %

w czerwcu obowiązuje 
oferta -20 %

-20 %

-20 %

Wiosna / lato 2020
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Podróżowanie z dziećmi bywa czasami 
trudne. Jak sprawić, by podróż na 
rodzinne wakacje była jak najbardziej 
komfortowa, a zarazem bezpieczna?

RS: Jeśli mówimy o bezpieczeństwie 
oczywiście myślimy o fotelikach 
dziecięcych Mercedes-Benz, które 
są doskonałe. Natomiast komfort 
podróżowania dla całej rodziny zapewnią 
uchwyty na tablety wraz ze słuchawkami, 
jak również bogata oferta oryginalnych 
akcesoriów w postaci termosów, lodówek 
czy też walizek podróżnych. 

JZ: Dzięki bogatej ofercie oryginalnych 
akcesoriów Mercedes-Benz, podróż 
z dziećmi zawsze jest bezpieczna i 
komfortowa.  W kolekcji znajdziemy wiele 
praktycznych rozwiązań - od bezpiecznych 
i odpowiednio do wieku wyprofi lowanych 
fotelików, uchwytów na kubki czy tablety, 
niezwykle praktycznych organizerów, aż po 
milusińskie przytulanki. Do wyboru mamy 
całe spektrum produktów i udogodnień 
Mercedes-Benz, które sprawią, że nasze 
pociechy – zarówno te starsze, jak 
i młodsze — nie będą się nudzić, a trudy 
podróży zostaną zminimalizowane.

innowacje, bardzo bogatą historię 
i wkład w rozwój światowej motoryzacji.   
Prywatnie posiadam kilka egzemplarzy 
klasycznych modeli tej Marki.

JZ: Mercedes-Benz jest wyznacznikiem 
rozwoju rynku motoryzacyjnego. 
Dla mnie – osoby mocno zainteresowanej 
wszelkimi nowinkami technologicznymi 
wprowadzanymi do konstrukcji i obsługi 
samochodów, praca z marką Mercedes-
Benz jest idealnym dopełnieniem. Pozwala 
mi nie tylko być na bieżąco z trendami 
technologicznymi, ale też rozbudowywać 
wiedzę motoryzacyjną i rozwijać moje 
umiejętności.

Jakie usługi serwisowe poleciłby Pan 
kierowcom, by mogli w pełni cieszyć 
się wiosną i latem?

RS: Przede wszystkim przygotowując 
auto do sezonu letniego, powinniśmy 
zadbać o sprawną i czystą klimatyzację 
a wykonanie przeglądu wiosennego 
w ASO pozwoli ocenić stan podwozia 
i powłoki lakierniczej po przebytych 
trudach zimowych. Wymieniając opony 
na letnie, możemy ocenić stan okładzin 
hamulcowych oraz piór wycieraczek 
szyby. Wygoda i bezpieczeństwo 
to priorytety marki Mercedes-Benz. 
Bogata oferta oryginalnych akcesoriów 
takich jak uchwyty na bagażniki czy 
maty ochronne pozwolą realizować letnie 
wyprawy rowerowe lub inne hobby.

JZ: Klienci wybierają ofertę 
Mercedes-Benz ze względu 
na bezpieczeństwo i komfort 
podróżowania oraz usługi serwisowe 
na najwyższym poziomie. Stąd 
w pierwszej kolejności przed sezonem 
wiosenno-letnim zachęcam wszystkich 
do sprawdzenia swojego pojazdu 
w autoryzowanym serwisie - oceny 
stanu letnich opon, piór wycieraczek, 
dezynfekcji klimatyzacji, uzupełnienia 
płynów eksploatacyjnych, itp. Wystarczy 
umówić się na wizytę serwisową, a my 
zadbamy o wszystkie kwestie, które mają  
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
podczas jazdy.

Rafał Szyszka
Szef Serwisu
Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. 

Jak długo i na jakiej pozycji pracuje 
Pan dla Mercedes-Benz?

Rafał Szyszka: Należę do rodziny 
pracowników fi rmy Danuta i Ryszard 
Czach od 20 lat. Pracowałem jako Doradca 
Serwisowy, później przez ponad dwa lata 
jako Kierownik Biura Obsługi Klienta, 
obecnie od półtora roku jako Szef Serwisu 
Mercedes-Benz PC oraz VAN.

Jacek Zych: Moja przygoda z marką 
Mercedes-Benz rozpoczęła się 8 lat temu 
od stanowiska Mistrza Serwisu. Kolejnym 
etapem była praca w charakterze Doradcy 
Serwisowego. Doświadczenie pozyskane 
na obu tych stanowiskach pozwoliło mi 
szerzej spojrzeć na procesy serwisowe 
fi rmy i w styczniu 2017 roku objąłem 
funkcję Kierownika Serwisu w oddziale 
Mercedes-Benz Grupy Wróbel w Poczesnej 
koło Częstochowy. 

Dlaczego marka Mercedes-Benz bliska 
jest Pana sercu?

RS: Mercedes-Benz od zawsze był 
synonimem wysokiej jakości, nowoczesnej 
technologii oraz elegancji. Marka wspiera 
pasje i dopinguje najlepszych sportowców. 
Cenię Mercedes-Benz za ekscytujące 

WywiadFoteliki dziecięce

Dla maluchów tylko to, 
co najlepsze. 

BABY-SAFE plus II
Wygodnie wyprofi lowany, głęboki fotelik 
chroni Twojego malucha, zapewniając mu 
spokojny sen, a kierowcy – spokój podczas 
prowadzenia samochodu. Przeznaczony dla 
dzieci do 15 miesięcy / 13 kg.

1 770 zł / A 000 970 13 02

DUO plus
Fotelik dla dzieci w wieku od 9 miesięcy 
do 4 lat. Dzięki szerokiej rozpiętości 
wysokość fotelika można ustawić tak, 
by rósł razem z Twoją pociechą. Wyposażony 
w pasy bezpieczeństwa ISOFIX, usztywniony 
zagłówek i przewiewną wentylację.

2 070 zł / A 000 970 17 02

KIDFIX XP
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa ISOFIX 
to nie tylko poczucie 100% bezpieczeństwa 
w trakcie jazdy, ale również łatwy montaż 
fotelika. Można go w prosty sposób zmienić 
w siedzisko, dlatego nadaje się dla dzieci 
od 3,5 roku życia do 12 roku życia (od ok. 
15 do 36 kg).

1 689 zł / A 000 970 23 02

Bezpieczeństwo od zawsze było priorytetem marki Mercedes-Benz. Foteliki dziecięce 
Mercedes-Benz nie stanowią tu wyjątku. Aby dojechać bez problemów do celu, 
ważny jest komfort nie tylko kierowcy, ale również pasażerów. Dlatego staramy się, 
by podróż Mercedesem była bezpieczna i komfortowa także dla najmłodszych. 
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innowacje, bardzo bogatą historię 
i wkład w rozwój światowej motoryzacji.   
Prywatnie posiadam kilka egzemplarzy 
klasycznych modeli tej Marki.

Jak długo i na jakiej pozycji pracuje 
Pan dla Mercedes-Benz?

Rafał Szyszka: Należę do rodziny 
pracowników fi rmy Danuta i Ryszard 

Wywiad

Nowy sezon oczami ekspertów.

Jacek Zych
Kierownik Serwisu
Mirosław Wróbel Sp. z o.o., oddział 
Poczesna k. Częstochowy

Wiosna / lato 2020



Opony letnieOpony letnie

12 13

Nie idź na kompromis.
Specjalna mieszanka gumy, przemyślana kontrukcja poszczególnych warstw 
i doskonała przyczepność. To wszystko sprawia, że opony z homologacją MO 
(Mercedes Original) i MOE (Mercedes Original Extended) są godne zaufania. Zostały 
opracowane we współpracy z renomowanymi producentami opon tak, by każda Twoja 
podróż była komfortowa, a zarazem bezpieczna. Nieważne, czy jedziesz nad morze, 
do pracy, czy w góry – opony dostosują się do nawierzchni jak dobrze dobrane buty. 

Wymianę opon na letnie zalecamy, gdy temperatura regularnie przekracza 7°C. W takich warunkach opony zimowe tracą swoje 
właściwości i mogą się szybciej zużywać. Opony o zbyt płytkim bieżniku nie są w stanie dobrze odprowadzać wody z nawierzchni 
drogi, co zwiększa ryzyko poślizgu.

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.

205, 212, 207

Continental EcoContact 6 MO
245/40 R18 97Y  / QALPLCO0358118000

550 zł
A B 72 dB

156

Continental SUV MO 
235/50 R18 97V SC5 / QALPLCO0354180000

588 zł
B B 71 dB

205

Continental SportContact 5 MO
225/45 R18 95Y / QALPLCO0356409000

611 zł
C A 72 dB

117, 170, 171, 172, 176, 202, 203, 204, 
207, 208, 209, 242, 245, 246

Continental EcoContact MO
205/55 R16 91V / QALPLCO0356101000

285 zł
B B 71 dB

213

Michelin MO FSL Primacy 3 EL*
Michelin MO PS CUP2 
A) 245/40 R19 98Y / QALPLMI245853
B) 275/35 R19 XL 100Y / QALPLMI548124

A) 670 zł
B) 1158 zł

B/E A/C 69/71 dB

117, 156, 176, 170, 171, 172, 202, 203, 
204, 208, 209

Michelin Primacy HP
225/45 R17 91W / QALPLMI592471

386 zł
E B 70 dB

164, 166, 251

Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico MO 
255/50 R19 103W / QALPLPI1521700

652 zł
E B 71 dB

253

Bridgestone Dueler H/P Sport MO
235/55 R19 101V / QALPLBR8116

588 zł
C B 70 dB

253

Bridgestone Dueler H/P Sport EXT MOE
255/45 R20 101W / QALPLBR8117

1110 zł
E A 70 dB

117, 156, 176, 170, 171, 172, 202, 203, 
204, 208, 209

Continental Continental 
SportContact 5 MO FR 
225/45 R17 91V / QALPLCO0356076000

365 zł
C B 71 dB

292, GL166

Pirelli P Zero 
A) 275/45 R21 107Y / QALPLPI2415600
B) 315/40 R21 111Y / QALPLPI2415700

A) 1082 zł
B) 1233 zł

E/C A 72/74 dB

213

Pirelli 245/45 R18 100Y 
Cinturato P7 XL * MO 
245/45 R18 100Y / QALPLPI2479200

601 zł
B A 70 dB

205

Goodyear Effi  cient Grip Performance MO
225/50 R17 94W  / QALPLGO543722

370 zł
B A 69 dB

205, 212, 207

Goodyear Effi  cientGrip XL MO LFP 
245/45 R17 99Y / QALPLGO522972

487 zł
C B 69 dB

222

Goodyear EAG F1 ASY2 MOEXLROFSCTMB
Goodyear Eagle F1 Asymmetric2 
ROF MOE XL FP 
A) 275/35 R20 102Y / QALPLGO529099
B) 245/40 R20 99Y / QALPLGO527949

A) 1202 zł
B) 1139 zł

C A 69 dB

Wiosna / lato 2020

Piana uszczelniająca TireFit

251 zł / A 000 583 07 12



Podróż w czasie
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To jeszcze samochód... 
czy już może coś więcej? 
Czym różni się człowiek od maszyny? Wszystkim – można powiedzieć. 
Ale czy samochody Mercedes-Benz to tylko maszyny? 

Projektujemy i produkujemy pojazdy, tak aby pracowały na naszą korzyść i pomagały uczynić życie prostszym. I od dawien dawna 
tworzymy je tak, aby dostarczały prawdziwych przeżyć. Wrażeń dla wszystkich zmysłów. Mercedes-Benz to emocje. To czuć i widać.

Inteligentne technologie pokładowe to kolejny milowy krok naprzód – to zmysły samochodu. Inteligentna jazda jest u nas 
standardem. Sprawiamy, że mobilność jest bardziej efektywna, komfortowa i ekologiczna – z korzyścią dla Ciebie i środowiska.   

Mercedes-Benz Comand: 
słyszy i rozumie. 

COMAND sprawia, że pokładowy system 
infotainment jest niezwykle inteligentny – 
począwszy od systemu stereo po nawigację 
satelitarną. Od światowej premiery w latach 
90. stale rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy 
ten system. Obecnie COMAND pracuje 
tak szybko i precyzyjnie jak nigdy 
wcześniej i czyni z samochodu prawdziwe 
mobilne biuro.Intuicyjnie obsługiwany 
poprzez pokrętło przewijania i touchpad 
COMAND steruje licznymi funkcjami 
pojazdu. Na dodatek dzięki systemowi 
głośnomówiącemu wyposażonemu 
w Bluetooth można łatwo wykonywać 
połączenia telefoniczne i odbierać rozmowy, 
nie odrywając rąk od kierownicy.
  
Obecnie w wielu nowych modelach 
samochodów Mercedes-Benz można 
nawet zintegrować Wi-Fi i korzystać w pełni 
z Internetu na wyświetlaczu samochodu – 

poprzez Apple CarPlay® czy Android Auto™ 
możesz więc uzyskać dostęp do wszystkich 
funkcji Twoich cyfrowych urządzeń. Dzięki 
temu możesz zamienić Twojego Mercedesa 
w mobilne biuro lub miejsce rozrywki. 
A dobrze Ci znane i sprawdzone systemy 
kontroli pasa ruchu, utrzymywania odstępu 
od poprzedzającego pojazdu oraz asystent 
antykolizyjny dbają o to, by bezpiecznie 
dotrzeć do celu. 

„Hej Mercedes!” 
Cześć MBUX!

Nadal wyznaczamy standardy i robimy 
furorę – tak jak było to w przypadku 
systemu nawigacyjnego MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience), który 
po raz pierwszy zaprezentowany został na 
targach CES 2018 w Las Vegas. 
System zachwyca już na pierwszy 
rzut oka –wyświetlaczem o wysokiej 
rozdzielczości i robiącym wrażenie 
obrazem 3D. Wyświetlacz można w pełni 

spersonalizować i generuje w czasie 
rzeczywistym informacje i istotne dane 
pojazdu. System nawigacyjny wyposażony 
jest w technologię augmented reality 
oraz w wydajne oprogramowanie. 

„Hej Mercedes” to kluczowe hasło dla 
systemu rozpoznawania mowy, który 
jeszcze bardziej rewolucjonizuje obsługę 
pojazdu i odsuwa w zapomnienie 
tradycyjne standardy. 

Mercedes-Benz: stworzony 
dla wszystkich zmysłów. 

To fascynujące, jak rozwija się mobilność. 
Jazda staje się coraz bardziej bezpieczna, 
wygodna i przyjemna. Jesteśmy dumni 
z tego, że marka Mercedes-Benz jest 
prekursorem postępu i kołem napędowym 
rozwoju i innowacji. W dalszym ciągu 
będziemy pracować nad tym, aby 
naszym klientom móc oferować tylko 
to, co najlepsze. Przyszłość będzie 
z pewnością ciekawa. Jesteśmy gotowi. 
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Mercedes me łączy samochód z cyfrowym światem Mercedes-Benz. Za pomocą 
aplikacji możesz łatwo sprawdzić dane pojazdu na smartfonie, spersonalizować 
ustawienia pojazdu i nawet nim zdalnie sterować. Ponadto ta praktyczna aplikacja 
zapewnia, że zawsze i wszędzie możesz skorzystać z usług w zakresie mobilności. 
Mercedes me: genialne rozwiązanie w zasięgu ręki.

Mercedes meMercedes me

16 17

Więcej Mercedesa. 
Mercedes me.

Bonus: Usługi w ramach Mercedes me dostępne są teraz na 3 lata bezpłatnie.

Usługi Mercedes me dostępne są  w abonamencie: Wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.mercedes-benz.pl/
passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-me.html, by móc korzystać z cyfrowego świata Mercedes-Benz – przez trzy lata za darmo. 

Mercedes me Adapter:
Ty też możesz dołączyć do świata Mercedes me dzięki adapterowi Mercedes me, który pasuje 
do większości modeli Mercedes-Benz wyprodukowanych w roku 2002 lub nowszych.

In-Car Offi  ce

Automatyczne dołączanie do telekonferencji, 
automatyczna nawigacja na miejsca spotkań 
i wiele innych funkcji umożliwią Ci pracę 
nawet podczas jazdy.  

Monitoring pojazdu

Dzięki tej usłudze zawsze wiesz, gdzie 
się Twój samochód porusza albo jest 
zaparkowany. Lokalizację sprawdzisz poprzez 
smartfon lub na portalu Mercedes me. 

Integracja smartfona

Zintegruj ekran Twojego smartfona z wyświe-
tlaczem multimedialnym i uzyskaj dostęp na 
przykład do informacji o ruchu drogowym, 
wiadomości, radia internetowego i nawigacji.

Zamień swój samochód w biuro na czterech kółkach, sprawdź, 
gdzie zaparkowałeś  i poszerz możliwości, jakie daje Ci Twój Mercedes. 
Aplikacja Mercedes me otwiera drzwi do takich usług jak: 

Nie zapomnij w porę odnowić usługi Mercedes me.
Zanim wyjedziesz w trasę lub na urlop, upewnij się, że abonament Mercedes me został  odnowiony 
i uruchomiony. Datę wygaśnięcia ważności możesz zawsze sprawdzić w aplikacji.

Wiosna / lato 2020
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KolekcjaKolekcjaKolekcja

Kolekcja 
Mercedes-Benz 2020.Mercedes-Benz 2020.

Damskie okulary przeciwsłoneczne, 
lifestyle
Kolor: brązowy Havana / złoty
Stal nierdzewna /acetat
Brązowe szkła Carl Zeiss Vision
100% ochrona UVA/UVB (UV-400)

B6 695 3488

457 zł

Męskie okulary przeciwsłoneczne, 
Business
Kolor: antracytowy / czarny
Stal nierdzewna / acetat
Szkła z powłoką antyrefl eksyjną 
Carl Zeiss Vision
100% ochrona UVA/UVB (UV-400)

B6 695 3486

1 015 zł

Plecak
Kolor: czarny
Poliuretan/poliester
Wymiary ok. 30 × 13 × 43 cm
Wodoodporny
Wyściełane plecy
Funkcja mocowania na walizce
Regulowane, wyściełane szelki

B6 695 5032

609 zł

Portfel
Kolor: czarny
Skóra cielęca
Wymiary ok. 12,5 × 2 × 10 cm
Rozmaite przegródki na banknoty, 
monety i karty

B6 695 3960

457 zł

Przytulanka Carl
Kolor: beżowy
Plusz poliestrowy
Wymiary ok. 30 × 7 × 33 cm 

B6 695 3259

41 zł

Brelok do kluczy, Praga
Kolor: złoty z różowym odcieniem
Stal szlachetna / masa perłowa / powłoka PVD
Długość ok. 10 cm
Kółko na klucze z trzema dodatkowymi 
odczepianymi kółkami

   B6 695 3744

   406 zł

Samochodzik elektryczny, 
Mercedes-AMG GT
Kolor: biel diamentowa / Solarbeam
Tworzywo sztuczne
Wymiary ok. 132,5 × 46,5 × 68 cm
Waga ok. 14,3 kg / 13,6 kg
Dla dzieci powyżej 3 lat
Firma Injusa dla Mercedes-Benz 

B6 696 3811

1 578 zł

Hulajnoga
Kolor: czarny
Aluminium
Wymiary w stanie złożonym ok. 86 × 35 × 12 cm
Możliwość obciążenia do ok. 100 kg
Od 14 lat

B6 695 5043

978 zł

Czapka z daszkiem
Kolor: czarny
Bawełna
Regulacja rozmiaru 

B6 695 4531

89 zł

Zegarek męski, Business
Kolor: czarny/srebrny/niebieski
Stal nierdzewna z matową 
powierzchnią
Średnica 43 mm
Datownik
Wodoodporność do 10 ATM

B6 695 3968

3 729 zł

Zegarek damski, basic
Kolor: złoty z różowym odcieniem
stal nierdzewna / masa perłowa / 
powłoka PVD
Średnica 35 mm
Wodoodporność do 10 ATM
Mechanizm kwarcowy Ronda 702 

B6 695 4184

607 zł

Plecak damski
Kolor: beżowo-szary
Skóra bydlęca
Wymiary ok. 28 × 14,5 × 32 cm
Regulowane szelki 

B6 695 5034

1 218 zł

Butelka na napoje Myfl avour
Kolor: przezroczysty/srebrny
Tritan bez BPA
Pojemność ok. 0,75 l
Szpikulec na owoce
Nadaje się do mycia w zmywarce
Firma Eva Solo dla Mercedes-Benz

B6 695 5015

147 zł

Wiosna / lato 2020

w sierpniu obowiązuje 
oferta

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

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.

Niestety bezwypadkowa jazda pozostaje jeszcze wizją przyszłości. Awarie 
i wypadki ciągle się zdarzają. Nawet w samochodach Mercedes-Benz. Ale mamy 
na to odpowiedź: w razie wypadku dzięki Mercedes-Benz Mobilo natychmiast 
zajmiemy się naprawą samochodu. A jeżeli usterek nie uda nam się usunąć od razu 
na miejscu, zarezerwujemy dla Ciebie i Twoich najbliższych nocleg w pobliskim 
hotelu, byś mógł następnego dnia spokojnie kontynuować podróż. Wyśmienity 
serwis bez kosztów dodatkowych: dla klientów wykonujących regularne przeglądy 
w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz jest on całkowicie bezpłatny. 

Leider ist unfallfreies Fahren noch eine Vision. Pannen und Unfälle passieren immer 
noch. Sogar in einem Mercedes-Benz. Aber wir haben etwas dagegen: Mit Mercedes-
Benz Mobilo kümmern sich unsere Spezial-Teams im Fall der Fälle sofort um 
die Reparatur Ihres Fahrzeugs. Sollte ein Schaden einmal nicht sofort behoben 
werden können, buchen wir Ihnen und Ihren Liebsten ein gutes Hotel in Ihrer Nähe 
und Sie können Ihre Fahrt unbesorgt am nächsten Tag fortsetzen. Ein toller Service 
ohne Extrakosten: Denn für Sie als Mobilo Kunden ist er völlig gratis. 

00800 1 777 7777 
0048 22 354 40 01 

Na wszelki wypadek.

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.

Mercedes-Benz Mobilo

Mercedes-Benz Mobilo 
automatycznie przedłuża się na kolejny 
rok z każdym przeglądem okresowym, 
wykonanym w Autoryzowanym 
Serwisie Mercedes-Benz. Usługa nawet 
do 30 lat. Bez dodatkowych kosztów.
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Wiosna i lato uchodzą za najpiękniejsze pory roku. I słusznie. 
Aby tak pozostało również, gdy wydarzy się kolizja, jesteśmy zawsze gotowi 
do pomocy. Szybko i bez zbędnej biurokracji załatwimy wszystkie formalności 
związane z wypadkiem, uregulujemy sprawę z fi rmą ubezpieczeniową 
i udostępnimy Ci samochód zastępczy. To świetne uczucie mieć świadomość, 
że naprawą samochodu zajmują się eksperci Mercedes-Benz. 

Wszystko w jednym miejscu! 
Mercedes-Benz Repair.  

Naprawy powypadkowe
Specjaliści w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz znają nasze samochody i używają oryginalnych 
części zamiennych Mercedes-Benz. W następujących kwestiach warto zaufać profesjonalistom: 
wymiany szyby przedniej – z użyciem oryginalnych szyb Mercedes-Benz, napraw karoserii – 
dokładnie dobrane elementy łączące, nity, klejenie i spawanie zatwierdzone przez producenta, oraz 
lakierowanie – ponieważ tylko oryginalne lakiery Premium od sprawdzonych dostawców zapewniają 
perfekcyjne wyniki i połysk.

Mercedes-Benz SmallRepair
Drobne wgniecenia, zarysowania oraz inne usterki usuniemy bezpośrednio na miejscu, 
bez konieczności wymiany części. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Mercedes-Benz RepairWiosna / lato 2020
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Pakiety serwisowe

W życiu są rzeczy ważniejsze niż serwisowanie samochodu.  
Dlatego oferujemy Pakiety Serwisowe Mercedes-Benz.

Zaplanowane. Zrobione. Relaks.

2322

Wybierz właściwą drogę.

Aby aktywować nawigację Garmin, wystarczy włożyć kartę SD z oprogramowaniem nawigacyjnym oraz danymi map i na bieżąco  
je aktualizować. 
 
Koniec z chaosem w podróży. 
Czytelne menu w szacie graficznej Mercedesa i wyraźna struktura nawigacji staną się naturalną częścią każdej podróży i wnętrza pojazdu.

Ekonomia i ekologia w jednym.
Efektywne funkcje nawigacji pomagają obniżać zużycie paliwa, oszczędzając pieniądze i środowisko naturalne.

System nawigacyjny Garmin jako dodatek.
W system nawigacyjny Garmin można wyposażyć również niektóre starsze modele. Aby dowiedzieć się, czy nawigacja jest kompatybilna 
z Twoim samochodem, skontaktuj się Autoryzowanym Serwisem.

Nawigacja 

Lubisz cieszyć się jazdą samochodem bez niepotrzebnych kłótni  
na temat wybranej trasy?  
 
Nawigacja Garmin MAP PILOT zawsze wybierze najlepszą trasę, dzięki czemu dotrzesz na miejsce na czas, bez nieprzyjemnych przeszkód, 
takich jak korek czy niespodziewane objazdy. Duży ekran systemu multimedialnego pokazuje mapy i wszystkie przydatne informacje 
w kolorze i wysokiej rozdzielczości. Tym samym całą trasę masz cały czas wyraźnie przed oczami. Nawigacja oferuje również widok 
w 3D dokładnie pokazujący ulice i budynki, co ułatwia orientację. Na dodatek jest łatwa w obsłudze: możesz nią sterować za pomocą 
pilota, touchpada lub głosowo.

Garmin MAP PILOT 
Aktualizacja nawigacji 
A 213 906 45 07 / A 218 906 74 03  

974 zł
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ServiceCare. 
Z Pakietem Przeglądowym ServiceCare możesz jeździć swoim Mercedesem bardziej zrelaksowany. Pokrywa on wszystkie świadczenia 
przeglądowe, jak Serwis A i B oraz gwarantuje pełną mobilność. Pakiet Przeglądowy ServiceCare jest więc doskonały dla wszystkich, 
którzy cenią przejrzystość kosztów i możliwość planowania. Można wybrać pakiet dwóch, trzech lub czterech nastepujących po sobie 
przeglądów. 
 
CompleteCare. 
Całkowity brak zmartwień – pakiet CompleteCare. Rata miesięczna pokrywa wszystkie koszty przeglądów i napraw*, łacznie z częściami 
ulegającymi zużyciu. Dodatkowo otrzymujesz przedłużenie gwarancji. Przez cały okres pakietu obowiązuje też gwarancja mobilności 
Mobilo Mercedes-Benz. 
 
ServiceCareFleet. 
Coś pomiędzy, czyli ServiceCareFleet. Oprócz Pakietu Przeglądowego ServiceCare zawiera wymiany wybranych części zużytych 
w wyniku normalnej eksploatacji pojazdu. Tarcze i klocki, wycieraczki i filtry nie objęte wymianą podczas przeglądu oraz paski 
wielorowkowe będą wymienione za każdym razem, kiedy Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz stwierdzi ich zużycie eksploatacyjne.  
Z tym produktem możesz dbać o swoje pojazdy, utrzymując jednocześnie możliwość planowania i przejrzystość kosztów eksploatacji. 

Pakiet Komfort. 
Pakiet Komfort to rozwiązanie pozwalajace na dłuższe korzystanie z samochodu bez troski o koszty napraw czy wymianę części. 
Teraz po upływie gwarancji fabrycznej możesz nabyć dodatkowe lata ochrony, uwalniając się od nieprzewidzianych kosztów.  
Dwuletnią gwarancję można przedłużyć maksymalnie do 5 lat.

*z wyjątkiem uszkodzenia na skutek wypadku oraz korozji
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Wszystkie przedstawione ceny są cenami rekomendowanymi brutto. Autoryzowany serwis Mercedes-Benz ma prawo do ich ustalania według własnego uznania. Ceny są aktualne do 30.09.2020 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 serwisem Mercedes-Benz. Redakcja zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku, pomyłek czy zmian.


