
Oryginalne akcesoria GLC



Głównym celem marki Mercedes-Benz jest realizacja wizji bezwypadkowej jazdy.  
W dziedzinie bezpieczeństwa Mercedes-Benz uznaje tę samą zasadę, która dotyczy 
przyjemności jazdy samochodem: żadnych kompromisów! Zgodnie z tą filozofią 
projektujemy też wszystkie oryginalne akcesoria. Nasze produkty są doskonale do-
pasowane do Państwa samochodu i zostały sprawdzone przez naszych inżynierów  
w kompleksowych testach. Stanowią aktywny wkład nie tylko w Państwa bezpieczeń-
stwo, ale również w bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

W końcu nasza gwiazda od dawna symbolizuje piękno, doskonałość i odpowie-
dzialność ‒ cechy, które odzwierciedlają się w jakości i, zależnie od preferencji 
użytkownika, dowartościowują dodatkowo język form i sportowy charakter auta, 
nie mówiąc już o jego wysokim komforcie. W ten sposób samochód staje się praw-
dziwym Mercedesem, dzięki szczególnemu wyczuciu designu, ducha czasu oraz  
zamiłowaniu do detali. Od pierwszego wrażenia po wewnętrzne wartości. Przyciąga 
odczuwalną jakością ‒ wystarczy spojrzeć, posłuchać, dotknąć... oraz oczywiście 
poprowadzić.

Bezpieczeństwo i jakość.

WnętrzeNa zewnątrz
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Dodatkowe akcenty wizualne dla Państwa Mercedesa GLC, elegancko 
wpisujące się w jego stylistykę. Oryginalne akcesoria doskonale 
harmonizują z nowoczesnym designem i muskularnymi liniami GLC, 
podkreślają jego ekspresyjną prezencję oraz dodają mu zmysłowej 
wyrazistości. Oto sportowiec, który lubi epatować swą ascetycznością.

01 Obręcz 6-ramienna. 07

02 Chlapacz. 08

03 Ozdobna nakładka z przodu. 10

04 Listwa przyprogowa. 10

05 Wnęka klamki. 13

06 Obudowa lusterka zewnętrznego. 13

Na zewNątrz

Na zewnątrz.
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7Na zewNątrz

Numer artykułu

01 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość tremolitu metalik, nabłyszczane. Obręcz: 8,5 J x 20 ET 40 | Opona: 255/45 R20 MOE A253 401 1200 7X44

02 Obręcz 5-ramienna. Wykończenie: szarość tremolitu metalik, nabłyszczane. Obręcz: 8,5 J x 20 ET 40 | Opona: 255/45 R20 MOE A253 401 1300 7X44

03 Obręcz 5-ramienna1. Wykończenie: czarne, nabłyszczane. Obręcz: 8,5 J x 20 ET 40 | Opona: 255/45 R20 MOE A253 401 1700 7X23

04 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość Himalajów mat. Obręcz: 8 J x 19 ET 38 | Opona: 235/55 R19 A253 401 0900 7X68

05 Obręcz 5-ramienna. Wykończenie: czarne, nabłyszczane. Obręcz: 8 J x 19 ET 38 | Opona: 235/55 R19 A253 401 1000 7X23

06 Obręcz 5-ramienna. Wykończenie: szarość tremolitu metalik, nabłyszczane. Obręcz: 8 J x 19 ET 38 | Opona: 235/55 R19 A253 401 1000 7X44

07 Obręcz 6-ramienna. Wykończenie: czarne, nabłyszczane. Obręcz: 8 J x 19 ET 38 | Opona: 235/55 R19 A253 401 1600 7X23

08 Obręcz 12-ramienna. Wykończenie: szarość tremolitu metalik, nabłyszczane. Obręcz: 8 J x 19 ET 38 | Opona: 235/55 R19 A253 401 1100 7X44

09 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość Himalajów mat, nabłyszczane. Obręcz: 8 J x 18 ET 38 | Opona: 235/60 R18 MOE A253 401 1500 7X69

10 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość Himalajów. Obręcz: 8 J x 18 ET 38 | Opona: 235/60 R18 MOE A253 401 1500 7756

11 Obręcz 5-ramienna. Wykończenie: szarość tremolitu metalik, nabłyszczane. Obręcz: 8 J x 18 ET 38 | Opona: 235/60 R18 MOE A253 401 0700 7X44

12 Obręcz 5-ramienna. Wykończenie: srebrny wanad. Obręcz: 8 J x 18 ET 38 | Opona: 235/60 R18 MOE A253 401 0800 7X45

13 Obręcz 10-otworowa. Wykończenie: srebrny wanad. Obręcz: 8 J x 18 ET 38 | Opona: 235/60 R18 MOE A253 401 1400 7X45

14 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość Himalajów, nabłyszczane. Obręcz: 7,5 J x 17 ET 36 | Opona: 235/65 R17 A253 401 0600 7X44

15 Obręcz 10-otworowa. Wykończenie: srebrny wanad. Obręcz: 7,5 J x 17 ET 36 | Opona: 235/65 R17 A253 401 0500 7X45

1  Element wyposażenia Mercedes-Benz Sport. Możliwa także konfiguracja bez innych elementów wyposażenia Mercedes-Benz Sport.

Obręcze kół ze stopu metali lekkich dostarczane są bez ogumienia, bez śrub kół, bez ozdobnych kapturków zaworów i bez osłon piast kół. Przepisy prawne obowiązujące w poszczególnych krajach skutkują wieloma 
różnymi wersjami pojazdu. Nasze samochody są ponadto cały czas udoskonalane. Z tego powodu nie każda kombinacja obręczy/opon określona w niniejszym prospekcie jest dopuszczalna dla Państwa 
samochodu. Aktualne dane, np. opinie TÜV czy wymogi certyfikacyjne dla wszystkich obręczy kół Mercedes-Benz, dostępne są u dealerów Mercedes-Benz, którzy chętnie udzielą indywidualnych informacji.

Wysokie obroty na widoku.  
Oryginalne obręcze kół.



8 Na zewNątrz

Subtelna różnica ‒ wspaniały efekt.  
Akcesoria do kół.

Numer artykułu

01 Projektor LED gwiazdy Mercedesa, 2 sztuki w zestawie1. Do lampek oświetlających wyjścia w drzwiach bocznych. A166 820 5900

02 Koło dojazdowe. Jest bezpiecznie mocowane w bagażniku za pomocą specjalnej torby. A253 400 0300

03 Torba na koło dojazdowe | ilustracja przykładowa. Do bezpiecznego mocowania koła dojazdowego do podłogi bagażnika. A000 585 1000

04 Ozdobne kapturki zaworów, 4 sztuki w zestawie, czarne. Szlachetny blask w nowej stylizacji. Chronią zaworki przed zabrudzeniem. B6 647 2002

05 Zabezpieczenie koła, czarne. Ochrona cennych obręczy kół ze stopu metali lekkich przed kradzieżą: w zestawie kodowany klucz i cztery śruby zabezpieczające. A001 990 1707

06 Łańcuchy śniegowe, RUD-matic. Komfortowy łańcuch śniegowy do szybkiego montażu. B6 755 0026

Chlapacze, czarne, groszkowane | zdjęcie na stronie 4/5. Chronią samochód od spodu oraz z boku przed uderzeniami kamieni i zabrudzeniem. Dostępne parami  
na oś przednią lub tylną.

Chlapacze na oś przednią, z listwą przypropgową. A253 890 1000

Chlapacze na oś przednią, bez listwy przyprogowej. A253 890 0700

Chlapacze na oś tylną. A253 890 0800

Osłony piasty koła. Chronią piasty kół przed zabrudzeniem. Oferowane w następujących wersjach:

07 Design roadstera, kolor niebieski. A171 400 0125 5337

08 Design roadstera, kolor czarny. A171 400 0125 9040

09 Szarość Himalajów z chromowaną gwiazdą. A220 400 0125 7756

10 Czarna z chromowaną gwiazdą. B6 647 0200

11 Szarość Himalajów mat, z chromowaną gwiazdą. A220 400 0125 7258

Narzędzia podręczne | bez zdjęcia. Wszystko, co potrzebne do wymiany koła. Praktycznie schowane w kompaktowej torbie z tworzywa sztucznego. A166 580 0400

Miernik ciśnienia powietrza w oponach | bez zdjęcia. Umożliwia szybką kontrolę ciśnienia powietrza w oponach w drodze i w domu. Dostarczany w skórzanym etui. B6 658 8140

1  Dostępny od 01/2016.
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10 Na zewNątrz

ozdobna czy spojler dachowy uczynią jezdnię sceną prezentacji jego dynamicznego 
wizerunku, a pobocza widownią. Zachwyt widzów gwarantowany.

Wyżej, szybciej, dalej naprzód. Wyposażenie Mercedes-Benz Sport podkreśli 
Państwa sportowy charakter. Nakładki stylizacyjne na boki i przód auta, nakładka 

Wrażenie mile widziane.  
Mercedes-Benz Sport.

Numer artykułu

01 Ozdobna nakładka z przodu, komplet 2-częściowy, błyszczące chromowanie. Błyszczące chromowane nakładki ozdobne we wlotach powietrza stanowią wyrazisty 
akcent i indywidualizują wizerunek auta. 

A253 820 2100

Nakładki stylizacyjne. Nakładki z programu wyposażenia Mercedes-Benz Sport swą czarną groszkowaną powierzchnią dynamicznie wieńczą wizerunek zewnętrzny  
samochodu. Najlepiej prezentuje się kombinacja nakładki przedniej i nakładek bocznych.

02 Przednia nakładka stylizacyjna na zderzak przedni o większym kącie natarcia, czarna groszkowana. Do wyposażenia zewnętrznego OFF-ROAD, kod wypos.  
dodatkowego U89.

A253 880 1101

03 Przednia nakładka stylizacyjna na zderzak przedni, czarna groszkowana. A253 880 1201

04 Boczne nakładki stylizacyjne, komplet 8-częściowy, czarne groszkowane. A253 725 4700

05 Listwa przyprogowa, zestaw. Listwa przyprogowa w stylizacji aluminiowej z czarnymi, antypoślizgowymi gumowymi wypustkami. Wykonana z solidnego i nieodkształcającego 
się tworzywa sztucznego.

 A253 520 0600

06 Spojler dachowy, 2-częściowy, zagruntowany. Element odróżniający, dzięki któremu tył pojazdu nabiera większego dynamizmu i sportowego wyglądu. Nie zakłóca  
widoczności w lusterku wstecznym. Staranne gruntowanie umożliwia lakierowanie w wybranym kolorze. 

A253 793 0000

07 Tylna listwa ozdobna, błyszczące chromowanie. Pasuje do wszystkich chromowanych elementów ozdobnych Państwa samochodu. A253 820 2000
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13Na zewNątrz

Numer artykułu

01 Podświetlana gwiazda Mercedesa. Oświetl swoją gwiazdę. Instalacja złożona ze światłowodów i diod LED oświetla gwiazdę Mercedesa umieszczoną centralnie  
na osłonie chłodnicy podczas ryglowania samochodu pilotem, a także w momencie otwarcia drzwi lub klapy tylnej. Działa tylko przy wyłączonym silniku, niedostępna  
w połączeniu z systemem DISTRONIC (kod 233).

Podświetlana gwiazda. A166 817 3000

Moduł sterujący. A166 900 2808

Wiązka przewodów. A166 820 1513

02 Wnęka klamki, komplet 2-częściowy, błyszczące chromowanie. Błyszczące chromowane wnęki klamek chronią przed zadrapaniami oraz zapewniają atrakcyjny,  
zindywidualizowany wygląd. Dostępne na drzwi przednie i tylne, w dwuczęściowych kompletach. Numer artykułu taki sam dla obu wariantów.

A205 760 4000

03 Obudowy lusterek zewnętrznych, komplet 2-częściowy, czarne. Wprowadzają nutę indywidualizmu, sportowości i dynamizmu. A205 811 0400

04 Pedały sportowe ze stali szlachetnej1. Nakładki na pedały z polerowanej stali szlachetnej z antypoślizgowymi wypustkami. Do samochodów z automatyczną skrzynią 
biegów.

A253 300 1700

05 Plakietka SPORT. Wysokiej jakości błyszcząca plakietka na błotnik. na zapytanie

1 Dostępne od 1. kwartału 2016 r.

Numer artykułu

06 Obręcz 5-ramienna. Wykończenie: czarne, nabłyszczane. Obręcz: 8,5 J x 20 ET 40 | Opona: 255/45 R20 MOE A253 401 1700 7X23
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Któż chciałby być taki, jak inni? Akcesoria Mercedes-Benz do wnętrza 
samochodu umożliwią Państwu wzbogacenie Mercedesa GLC w swoje 
osobiste atrybuty. Od podświetlanej listwy progowej po sportowe 
pedały czy pakiety multimedialne. Niech zasadą będzie samoreali-
zacja – ale to przecież już Państwo znają.

wnętrze

Wnętrze.

01 Garmin® MAP PILOT. 19

02 Fotelik dziecięcy „BABY-SAFE plus II”. 23
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Wsiądź i korzystaj z życia.  
Telematyka Mercedes-Benz.

wnętrze

nawigacji. To jednak jeszcze nie wszystko. Również pasażerowie w drugim rzędzie 
korzystają z pierwszorzędnych rozwiązań – dzięki integracji iPada® z tyłu, mogą 
się cieszyć swoimi ulubionymi treściami. W Mercedesie GLC można mieć świat  
w zasięgu ręki.

Pozostaw swój własny ślad w samochodzie. Sieciowe połączenie telekomunikacji  
i systemów informatycznych samochodu zapewnia całkowicie nowy wymiar roz-
rywki. Wyświetlacz systemu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości umożliwia 
zarówno obsługę telefonu, funkcji audio i wideo oraz Internetu, jak i pełnej 

Numer artykułu

01 Integracja iPada® z tyłu Plug & Play. Przechylany i obracany uchwyt umożliwia indywidualne ustawienie iPada® poziomo lub pionowo. Wszystkie elementy obsługowe  
urządzenia pozostają przy tym dostępne. Uchwyt i zawarta w zestawie folia na wyświetlacz dodatkowo zabezpieczają przed uszkodzeniem. Folia chroni wyświetlacz przed  
zadrapaniami. Wystarczy wsunąć uchwyt w istniejącą wnękę z tyłu foteli przednich aż do bezpiecznego zablokowania zaczepu. Po wsunięciu iPada® ładuje się on auto-
matycznie. Istnieje też możliwość ładowania kolejnych urządzeń za pomocą złącza USB i dostępnego oddzielnie kabla do ładowania. Warunkiem jest przygotowanie pod system 
multimedialny dla tylnego rzędu siedzeń (kod wyposażenia dodatkowego 866). 

iPad® 4. A205 820 0876

iPad® Air. A205 820 7000

iPad® Air 2. A205 820 2001

02 Integracja iPada® z tyłu. Przechylany i obracany uchwyt umożliwia indywidualne ustawienie iPada® poziomo lub pionowo. Wszystkie elementy obsługowe urządzenia pozostają 
przy tym dostępne. Uchwyt i zawarta w zestawie folia na wyświetlacz dodatkowo zabezpieczają przed uszkodzeniem. Folia chroni wyświetlacz przed zadrapaniami. Bardzo  
łatwy montaż uchwytu na zagłówku nie wymaga korzystania z narzędzi. iPada® wsuwa się w uchwyt aż do bezpiecznego zablokowania zaczepu. Zintegrowana funkcja łado-
wania wymaga użycia dostępnej w handlu ładowarki do gniazdka 12 V. 

iPad® 4. A205 820 6500

iPad® Air. A205 820 7400

iPad® Air 2. A205 820 2301

03 Integracja iPada® z tyłu. Dzięki komfortowej stacji dokującej, mogą Państwo w swoim Mercedesie w ergonomiczny i bezpieczny sposób korzystać z iPada® wraz z jego 
wszystkimi zwykłymi funkcjami. Wszystkie złącza, na przykład do słuchawek czy kabla ładowania, pozostają dostępne. Uchwyt montuje się na zagłówku; można go prze-
chylać i obracać o 90 stopni. Dostępna do iPada® 2 oraz iPada® 3.

A218 820 1176
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Moduł telefoniczny + 
karta SIM

Moduł telefoniczny + 
telefon komórkowy



19wnętrze

Numer artykułu

01 Garmin® MAP PILOT. Przekształci Państwa radio Audio 20 w wydajny system nawigacyjny, prezentujący mapy w widoku 3D. Garmin® MAP PILOT wykorzystuje  
standardowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej 17,8 cm. Można go komfortowo obsługiwać za pomocą sterownika w samochodzie i klawiatury radia Audio 20. Dostępny 
w Polsce oraz w wielu innych krajach. 

A205 906 5502

02 Moduł telefoniczny Mercedes-Benz z interfejsem Bluetooth® (SAP)1, 2. Moduł telefoniczny ze zintegrowanym modułem UMTS oraz bezpośrednim złączem do anteny 
zewnętrznej samochodu zapewnia szybkie, stabilne i bezpieczne połączenie systemu COMAND Online z Internetem. Można jednocześnie telefonować, korzystać z aplikacji 
Mercedes-Benz i zlecać odczytywanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Modułu telefonicznego można używać zarówno jako wbudowanego na stałe telefonu, jak  
i modemu do przesyłu danych, wraz ze wszystkimi funkcjami komfortowej telefonii (kod 386): obsługą za pomocą systemu multimedialnego, rozmowami z użyciem zestawu 
głośnomówiącego i wykorzystaniem własnych danych kontaktowych na karcie SIM telefonu oraz wieloma innymi. Możliwe zasilanie poprzez złącze USB. Modułu telefo-
nicznego można używać w połączeniu z kartą SIM znajdującą się w telefonie użytkownika lub z kartą SIM umieszczoną bezpośrednio w module.

A212 906 6303

03 Uniwersalny uchwyt do smartfona. Uniwersalny uchwyt do smartfona umożliwia używanie wielu różnych telefonów w połączeniu z anteną zewnętrzną samochodu. 
Rozmiar uchwytu można regulować u góry i u dołu, aby dopasować go do danego smartfona. Uchwyt wkłada się jak zwykle w przygotowany wcześniej element mocujący  
na konsoli środkowej, a smartfon łączy się z systemem audio za pomocą interfejsu Bluetooth®. Antena indukcyjna w uchwycie wraz z podłączeniem do anteny zewnętrznej 
zapewnia optymalny odbiór podczas rozmowy telefonicznej bądź korzystania z Internetu, np. aplikacji internetowych MB lub radia internetowego. Oddzielnie oferujemy 
kable do ładowania ze złączem micro USB lub Lightning, umożliwiające ładowanie smartfona umieszczonego w uniwersalnym uchwycie. Mają one wtyczkę specjalnie  
zaprojektowaną do wygodnego podłączenia w konsoli środkowej samochodu. Listę aktualnie zgodnych telefonów znajdą Państwo na stronie internetowej  
www.mercedes-benz.com/connect.

A222 820 6401

Kabel do ładowania ze złączem micro USB | bez zdjęcia. A222 820 6601

Kabel do ładowania ze złączem Lightning | bez zdjęcia. A222 820 6701

04 Aktualizacje nawigacji (Europa) do systemów COMAND Online i Garmin® MAP PILOT. Czy wiedzą Państwo, że co roku aktualizujemy ponad 20% informacji w naszych 
nawigacjach? Aktualizacja obejmuje nie tylko nowe drogi i węzły drogowe, ale także zmienione przepisy drogowe, nowe punkty specjalne, takie jak stacje paliw czy  
restauracje, oraz nowe kraje wprowadzone do nawigacji, głównie w Europie Wschodniej.

na zapytanie

05 Zestaw Media Interface. Złącze micro USB umożliwia komfortowe sterowanie iPodem®, iPhonem® lub innym urządzeniem za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej lub 
systemu audio. Wybrane tytuły utworów, wykonawcy lub foldery z plikami można wygodnie odczytywać na zintegrowanej tablicy wskaźników lub wyświetlaczu systemu  
audio. Przy jednoczesnej możliwości ładowania baterii urządzenia za pomocą uniwersalnego złącza na konsoli środkowej. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie 
www.mercedes-benz.com/connect.

A222 820 8800

1  Tylko w połączeniu z telefonią komfortową (kod 386).
2 SAP (Sim Access Profil) umożliwia odczytywanie karty SIM telefonu komórkowego.

O kompatybilność danego telefonu komórkowego z systemem COMAND Online proszę pytać najbliższego dealera Mercedes-Benz. 



20 wnętrze

Numer artykułu

System Style & Travel1. Elementy mocowane do zagłówka można łatwo zakładać i zdejmować. Ten modułowy system bazuje na wsporniku podstawowym, który można 
uzupełnić o wybrane produkty – wieszak na ubrania, uniwersalny haczyk czy składany stolik.

01 Wspornik podstawowy. A000 810 3300

02 Wieszak na ubrania. A000 810 3400

03 Składany stolik. A000 816 0000

04 Uniwersalny haczyk. A000 814 0000

Dywaniki welurowe CLASSIC, komplet 4-częściowy. Eleganckie, wysokiej jakości dywaniki welurowe wykonane metodą tuftingu, uszlachetnione wyszytym napisem 
„Mercedes-Benz”. 

05 W kolorze czarnym. A253 680 0048 9J74

W brązie espresso. A253 680 0048 8T85

Dywaniki rypsowe CLASSIC, czarne. Trwały, ekstremalnie wytrzymały dywanik z włókniny igłowanej, uszlachetniony wyszytym napisem „Mercedes-Benz”.

06 Dywaniki dla kierowcy i pasażera obok. A253 680 5301 9G32

Dywaniki do tyłu, komplet 2-częściowy. A253 680 5901 9G32

Dywaniki wielosezonowe CLASSIC, czarne. Z wytrzymałego, zmywalnego tworzywa sztucznego, przystosowane do maksymalnie intensywnej eksploatacji.  
Najnowszy design z zagłębieniami i podwyższonym brzegiem. Z charakterystyczną gwiazdą Mercedesa.

Dywaniki dla kierowcy i pasażera obok. A253 680 4301 9G33

07 Dywaniki do tyłu, komplet 2-częściowy. A253 680 4901 9G33

08 Podświetlana listwa progowa, kolor biały. Charakterystyczny element ze świecącym napisem „Mercedes-Benz”, przyciągającym wzrok w dzień i w nocy. na zapytanie

09 Pakiet AIR-BALANCE. Wnętrze samochodu wyposażonego w pakiet AIR-BALANCE (wyposażenie dodatkowe, kod P21) można indywidualnie aromatyzować. 

10 Flakon, FREESIDE MOOD. Rodzina zapachowa: cytrusowa, kwiatowa, herbaciana. Cytrusy i herbata z nutą kwiatową. Z niuansami cedru, paczuli i ambry. A000 899 0088

10 Flakon, SPORTS MOOD. Rodzina zapachowa: zielona, kwiatowa, cytrusowa. Bazuje kwiecie lipy i młodych jasnozielonych liściach z wonią mchu. A000 899 0188

10 Flakon, NIGHTLIFE MOOD. Rodzina zapachowa: drzewna, orientalna, ambrowa. Nuty drzewne ze świeżymi akcentami chłodnych przypraw, takich jak kardamon  
i różowy pieprz.

A000 899 0388

10 Flakon, DOWNTON MOOD. Rodzina zapachowa: kwiatowa, piżmowa, owocowa. Nuta kwiatowa łącząca jaśmin i bez, akcenty piżmowe i ambrowe oraz nutę drzewa 
kaszmirowego.

A000 899 0288

10 Flakon, AGARWOOD MOOD. Rodzina zapachowa: drzewna, dymna, orientalna. Wyrazista woń agaru z delikatnymi nutami drzewnymi i kontrastującą nutą dymną. A000 899 0200

1  Tylko dla pojazdów z zagłówkami mocowanymi na prętach. Nie dla pojazdów z kodem 864 (system multimedialny dla tylnego rzędu siedzeń).

Na zewnątrz zachwyt, wewnątrz zadziwienie.  
Akcesoria do wnętrza.
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Foteliki oferowane są w deseniu „Limited Black”. Pokrowce nadają się do prania  
i są bardzo wytrzymałe. Opcjonalnie do fotelików dziecięcych „BABY-SAFE plus II”, 
„DUO plus” i „KIDFIX” oferujemy wymienne pokrowce na zagłówek w czerwieni 
chili lub w kolorze flanelowoszarym. Aby zawsze towarzyszyło Państwu poczucie 
bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jest dla nas szczególnie istotne ‒ także bezpieczeństwo naj-
mniejszych pasażerów. Jeżeli Państwa samochód posiada funkcję automatycznej 
dezaktywacji poduszki powietrznej, przednia poduszka powietrzna pasażera 
obok kierowcy zostaje automatycznie wyłączona w chwili zamontowania fotelika 
dziecięcego na fotelu pasażera. Fotelików dziecięcych Mercedes-Benz można 
używać również w samochodach nieposiadających mocowań ISOFIX.

Podróż z dobrym samopoczuciem.  
Bezpieczeństwo dzieci.

Numer artykułu

01 Fotelik dziecięcy „KIDFIX”. Podwyższenie siedzenia dla optymalnej ochrony przed uderzeniem z boku, oparcie o regulowanej wysokości. Oprócz 3-punktowego pasa  
fotelik zabezpiecza mocowanie ISOFIT. Dla dzieci w wieku od ok. 3,5 do 12 lat (15–36 kg).

A000 970 3800 9H95

02 Fotelik dziecięcy „DUO plus”. Optymalne bezpieczeństwo małych dzieci w wieku od ok. 8 miesięcy do 4 lat (9–18 kg). Do standardowego wyposażenia należy m.in.  
TopTether (dodatkowy pas służący do unieruchomienia górnej części fotelika), pas barkowy z regulacją wysokości, kanaliki wentylacyjne oraz mocowanie ISOFIX.  
Z regulacją pochylenia.

A000 970 3700 9H95

03 Fotelik dziecięcy „BABY-SAFE plus II”. Podwyższone bezpieczeństwo – zagłębienie fotelika daje skuteczną ochronę przed uderzeniem z boku. Specjalne obicia  
odciążają wrażliwe miejsca na ciele najmłodszych dzieci w wieku do ok. 15 miesięcy (do 13 kg).

A000 970 3600 9H95

Wymienny pokrowiec na zagłówek. Do fotelika dziecięcego „KIDFIX”.

04 Czerwień chili. A000 970 0256 3E16

05 Kolor flanelowoszary. A000 970 0256 7N37

Wymienny pokrowiec na zagłówek | bez zdjęcia. Do fotelika dziecięcego „DUO plus”.

Czerwień chili. A000 970 0356 3E16

Kolor flanelowoszary. A000 970 0356 7N37

Wymienny pokrowiec na zagłówek | bez zdjęcia Do fotelika dziecięcego „BABY-SAFE plus II”.

Czerwień chili. A000 970 0156 3E16

Kolor flanelowoszary. A000 970 0156 7N37
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01 Poprzeczki bazowe Alustyle Easy-Fix montowane na relingach. 26

02 Boks dachowy 450, czarny metalik. 26

03 Tylny bagażnik rowerowy. 29

transport i ochrona

Mercedes GLC wiele daje, ale też wiele może zabrać ‒ dzięki  
doskonale dopasowanym i pojemnym systemom transportowym, 
bez trudu zdobędą Państwo również nieznany teren, a przy okazji 
uczynią auto wyrazem swych osobistych dążeń. Wystarczy nadać 
kierunek.

Transport i ochrona.
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Opór powietrza jest bezcelowy.  
Oryginalne rozwiązania transportowe.

transport i ochrona

Numer artykułu

01 Poprzeczki bazowe Alustyle Easy-Fix montowane na relingach. Aluminiowe poprzeczki bazowe to wielofunkcyjny bagażnik w nowo zaprojektowanym, opływowym kształcie 
zapożyczonym z konstrukcji lotniczych, znacznie zmniejszającym odgłosy wiatru i perfekcyjnie dopasowanym do Państwa Mercedesa. Dokładnie dopasowane do nadwozia 
samochodu poprzeczki to baza dla wielu rozwiązań transportowych Mercedes-Benz, np. bagażników do nart i desek snowboardowych, bagażników rowerowych czy boksów 
dachowych. Sprawdzone w testach zderzeniowych. Zamykane na klucz.

A253 890 0593

Pokrowiec na poprzeczki bazowe | bez zdjęcia. Wytrzymały pokrowiec z wysokiej jakości tkaniny nylonowej chroni poprzeczki bazowe podczas przechowywania  
i ułatwia ich transport.

 A000 890 0111

Boksy dachowe Mercedes-Benz. Aerodynamiczny design, dopasowany do Państwa Mercedesa oraz niezwykle trwały materiał. Udoskonalony, szybki montaż  
na poprzeczkach bazowych. Niezwykle wygodny załadunek i wyładunek dzięki możliwości obustronnego otwierania. Zamknięcie na klucz z obu stron.

02 Boks dachowy Mercedes-Benz 330, kolor srebrny matowy. Pojemność ok. 330 litrów. Maksymalne obciążenie 50 kg1. A000 840 0400

03 Boks dachowy Mercedes-Benz 400. Pojemność ok. 400 litrów. Maksymalne obciążenie 75 kg1. Listwa uchwytowa ułatwiająca otwieranie i zamykanie.

Czarny metalik. A000 840 0000

Srebrny matowy. A000 840 0100

04 Boks dachowy Mercedes-Benz 450. Pojemność ok. 450 litrów. Maksymalne obciążenie 75 kg1. Listwa uchwytowa ułatwiająca otwieranie i zamykanie.

Czarny metalik. A000 840 0300

Srebrny matowy. A000 840 0200

05 Uchwyty na narty do boksu dachowego. Dokładnie dopasowane do wewnętrznych wymiarów boksu dachowego dla bezpiecznego przytrzymywania nart.

Do boksu dachowego 330. Bezpieczny transport maksymalnie trzech par nart2. A000 840 4718

Do boksu dachowego 400. Bezpieczny transport maksymalnie czterech par nart2. A000 890 2193

Do boksu dachowego 450. Bezpieczny transport maksymalnie pięciu par nart2. A000 840 4818

06 Bagażnik do nart i desek snowboardowych New Alustyle Komfort. Przeznaczony na maksymalnie sześć par nart2 lub cztery deski snowboardowe, zamykany  
na klucz. Z praktyczną funkcją wysuwania, która ułatwia układanie i zdejmowanie sprzętu.

A000 890 0393

07 Bagażnik do nart i desek snowboardowych New Alustyle Standard. Przeznaczony na maksymalnie cztery pary nart2 lub dwie deski snowboardowe, zamykany na klucz. A000 890 0493

1 Należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia dachu samochodu.
2 W zależności od geometrii nart.
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Zdobywaj nowy teren.  
Oryginalne bagażniki rowerowe.

Numer artykułu

01 Tylny bagażnik rowerowy montowany na haku holowniczym, składany. Komfortowy, zamykany na klucz tylny bagażnik rowerowy do bezpiecznego przewożenia  
dwóch lub trzech rowerów. Dziecinnie łatwy montaż na haku holowniczym i równie proste mocowanie rowerów na bagażniku. Maksymalne obciążenie 30 kg na jedną 
prowadnicę. Nadaje się do większości rowerów elektrycznych. Zmyślny mechanizm rolkowy umożliwia otwieranie tylnej klapy samochodu także po zamontowaniu bagażnika. 
Aby zaoszczędzić miejsce przy przechowywaniu w bagażniku auta, wakacyjnym mieszkaniu lub w domu, bagażnik można wygodnie złożyć.

Na dwa rowery. A000 890 0300

Na trzy rowery. A000 890 0400

02 Bagażnik rowerowy New Alustyle1. Niezwykle lekki bagażnik rowerowy do zamocowania na poprzeczkach bazowych. Montaż rowerów możliwy jest na dwa sposoby: 
na dachu lub na ziemi (uchwyt jest bowiem wstępnie zmontowany). Składana rama podporowa zmniejsza opór powietrza podczas jazdy bez roweru. Przystosowany  
do rowerów o średnicy ramy maks. 98 mm w przypadku rur okrągłych lub 110 x 70 mm w przypadku rur owalnych. 

A000 890 0293

Adapter dystansowy do bagażnika rowerowego | bez zdjęcia. Konieczny element łączeniowy w przypadku używania bagażnika rowerowego New Alustyle. Do łatwego 
montażu we własnym zakresie.

A002 990 0399

03 Adapter do przyczep samochodowych. Do przyczep z wtyczką 13-7-stykową. A000 821 1856

04 Hak holowniczy. Odchylany elektrycznie hak holowniczy, przeznaczony specjalnie do samochodów Mercedes-Benz. Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej. Maksymalny 
nacisk na hak 60–100 kg2.

na zapytanie

1 Należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia dachu samochodu. 2 Maksymalny nacisk na hak jest zależny od silnika.
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Porządek i bezpieczeństwo.  
Oryginalne akcesoria do bagażnika.

Numer artykułu

01 Składana torba harmonijkowa, czarna. Praktyczne uzupełnienie systemu zarządzania przestrzenią bagażową Easy-Pack Fixkit (kod 942). Stanowi bezpieczne miejsce 
na Państwa zakupy. 

A000 890 0611

02 Skrzynka na zakupy, składana, w kolorze antracytowym. A203 840 0020

03 Płytki wkład do bagażnika, czarny. Z odpornego na uderzenia polipropylenu z warstwą antypoślizgową. Nadaje się do przewożenia produktów spożywczych.  
Struktura żebrowa do przytrzymywania dostępnej oddzielnie skrzynki. Uchwyty mocujące w pojeździe pozostają dostępne.

A253 814 0000

03 Skrzynka na bagaż, czarna. Bezpiecznie przytrzymuje przedmioty, które mogą się przewracać lub przesuwać. Pełna funkcjonalność tylko w połączeniu z płytkim wkładem 
do bagażnika.

A000 814 0041

04 Głęboki wkład do bagażnika, czarny. Wysoki brzeg z każdej strony. Z elastycznego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Nadaje się do przewożenia  
produktów spożywczych.

A253 814 0100

05 Pojemnik chłodzący. Nie tylko chłodzi, także grzeje: chłodzenie do 20°C poniżej temperatury otoczenia, maks. –2°C. Możliwość przełączania na funkcję grzania.  
Pojemność 24 litry. Zasilanie z gniazdka 12 V lub z sieci elektrycznej 230 V poprzez dostępny osobno prostownik.

A000 820 4206

05 Prostownik. Umożliwia zasilanie pojemnika chłodzącego z domowego gniazdka 230 V. A000 982 0021

06 Pas mocujący, czarny. Regulowany pas z mechanizmem napinającym do bezpiecznego mocowania transportowanych przedmiotów do uchwytów mocujących. A000 890 0294

07 Mata dwustronna, czarna. Chroni podłogę bagażnika przed zabrudzeniem. Możliwe mocowanie do harmonijkowej osłony krawędzi bagażnika. A253 680 6601

08 Siatka bagażowa na podłogę bagażnika, czarna. Zapobiega przesuwaniu się lżejszych przedmiotów podczas jazdy. Siatka ma formę kieszeni.  A253 860 0900

09 Harmonijkowa osłona krawędzi bagażnika, czarna. Chroni tylną część samochodu przez zadrapaniem przy załadunku – a ubranie przed zabrudzeniem. Praktyczne 
mocowanie do płytkiego wkładu lub maty dwustronnej.

A212 680 0246

10 Przedziałka do bagażnika, na podłogę przestrzeni bagażowej1. Elastyczny podział bagażnika na mniejsze części może zapobiegać przesuwaniu się przewożonych 
przedmiotów. Klamry podłogowe do mocowania przedziałki można umieszczać w dowolnych miejscach wzdłuż zewnętrznej krawędzi podłogi bagażnika. Rama teleskopowa 
systemu umożliwia bezpieczne unieruchomienie przewożonych przedmiotów. Przygotowanie fabryczne (kod 942) nie jest konieczne. 

A204 860 0134

Ładowarka z funkcją ładowania podtrzymującego, 5 A | bez zdjęcia. Sprawdza, ładuje i ożywia akumulator – nawet w przypadku całkowitego rozładowania. Dostosowana 
do całościowej elektroniki samochodu. 

A000 982 3021

Wersja 25 A. Ładuje szybciej i daje do wyboru różne programy ładowania. A000 982 0321

Kamizelka ostrzegawcza, kompaktowa | bez zdjęcia. Jaskrawożółta kamizelka ostrzegawcza zwraca uwagę innych. A000 583 3500

1 W połączeniu z zestawem uzupełniającym do przedziałki do bagażnika składana torba harmonijkowa może być mocowana w bagażniku również bez prowadnic do mocowania bagażu (kod wypos. dodatk. 942).

transport i ochrona
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Wyżej w górę, dalej naprzód – oto geny Mercedesa GLC. Oryginalne 
Akcesoria AMG uosabiają te cechy aż po najmniejsze detale oraz 
dodatkowo podkreślają sportową dynamikę i żwawość tego atletycz-
nego auta. Aby jeszcze zdynamizować emocje, jakich Państwo  
w nim doświadczają.

amg

AMG.

01 Spojler przedni AMG. 34

02 Obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami, szarość tytanu, 
nabłyszczana.

34



34 amg

Atrakcje i wysokie osiągi.  
Oryginalne Akcesoria AMG.

Numer artykułu

Stylizacja AMG1. Sportowy wizerunek dla Mercedesa GLC. Pakiet stylizacyjny AMG obejmuje spojler przedni i spojler tylny.

01 Spojler przedni. Dla pojazdów bez aktywnego asystenta parkowania. na zapytanie

Spojler przedni. Dla pojazdów z aktywnym asystentem parkowania. na zapytanie

02 Spojler tylny. Dla pojazdów bez aktywnego asystenta parkowania. na zapytanie

Spojler tylny. Dla pojazdów z aktywnym asystentem parkowania. na zapytanie

Dywaniki welurowe AMG, czarne, krótkopętelkowe. Z wyszytym napisem „AMG”.

03 Dywanik kierowcy. na zapytanie

Komplet | bez zdjęcia. na zapytanie

Pokrowiec na samochód AMG Indoor Car Cover | bez zdjęcia. Srebrny z czarnym logo AMG. na zapytanie

Numer artykułu

04 Obręcz wieloramienna AMG. Wykończenie: szarość tytanu, nabłyszczane. Obręcz: 8,5 J x 20 ET 40 | Opona: 255/45 R20 A253 401 1900 7X21

05 Obręcz wieloramienna AMG. Wykończenie: czarne, nabłyszczane. Obręcz: 8,5 J x 20 ET 40 | Opona: 255/45 R20 A253 401 1900 7X23

06 Obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość tytanu, nabłyszczane. Obręcz: 8,0 J x 19 ET 38 | Opona: 235/55 R19 A253 401 1800 7X21

07 Obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: czarne, nabłyszczane. Obręcz: 8,0 J x 19 ET 38 | Opona: 235/55 R19 A253 401 1800 7X23

1 Dostępna od grudnia 2015 r.

Obręcze kół ze stopu metali lekkich dostarczane są bez ogumienia, bez śrub kół, bez ozdobnych kapturków zaworów i bez osłon piast kół.
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Stan na wrzesień 2015.

Informacje o niniejszej publikacji: Po zakończeniu redakcji niniejszej publikacji (08/2015) mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie 
prawo do dokonania przed terminem dostawy zmian konstrukcji czy formy, odstępstw od ustalonej kolorystyki, jak również do zmian zakresu dostawy, o ile te zmiany i odstępstwa 
są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamówienia lub przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie 
jest to podstawą nabycia jakichkolwiek praw ani roszczeń. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria niedostępne w seryjnej produkcji. Technologia druku  
może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Niniejsza publikacja jest przeznaczona na rynek międzynarodowy. Może zawierać produkty i usługi niedostępne w ofercie  
w niektórych krajach. Stwierdzenia na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą Republiki Federalnej Niemiec w momencie zamykania redakcji niniejszej 
publikacji. Wiążących i aktualnych informacji udzielą Państwu dealerzy samochodów Mercedes-Benz. 

Dostawca serwisu: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH · firma należąca do Daimler AG

3230 · 2081 · 25-01/0915 · Wydrukowano w Niemczech
© Copyright 2015 Mercedes-Benz Accessories GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


	TYTUŁ
	SPIS TREŚCI
	NA ZEWNĄTRZ
	WNĘTRZE
	TRANSPORT I OCHRONA
	AMG

