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Oryginalne akcesoria  GLE i Klasa M



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 
dopasowane do Państwa samochodu i zostały sprawdzone przez naszych inżynie-
rów w kompleksowych testach. Stanowią aktywny wkład nie tylko w Państwa bez-
pieczeństwo, 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 
prawdziwym 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.

Wnętrze Na zewnątrz
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do roku produkcji 08/15, inne oferujemy wyłącznie do Mercedesa GLE, od roku  
produkcji 09/15. Produkty te opatrzono odpowiednią informacją.



4 na zewnątrz

01 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. 06

02 Chlapacz. 11

03 Wnęki klamek. 12

04 Listwa przyprogowa. 12

Zapraszamy na niezwykłą przygodę. Wystarczy kierować się swą 
niezależnością i zainspirować nową pasją. Oryginalne akcesoria 
będą elegancką ozdobą auta oraz uczynią Państwa luksusowego 
SUV-a marki Mercedes-Benz gwiazdą kolejnej podróży pełnej  
przygód. W każdym terenie.

Na zewnątrz.
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6 na zewnątrz

Wzmocnić wizerunek. Odcisnąć ślad. 
Oryginalne obręcze kół.

Numer artykułu

01 Obręcz 10-ramienna. Wykończenie: czarne, nabłyszczane Obręcz: 9 J x 21 ET 53 | Opona: 265/40 R211 A166 401 1700 7X23

02 Obręcz 10-ramienna. Wykończenie: czarne matowe, nabłyszczane Obręcz: 9 J x 20 ET 57 | Opona: 265/45 R201 A166 401 1600 7X36

03 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość Himalajów, nabłyszczane Obręcz: 9 J x 21 ET 53 | Opona: 265/40 R211 A166 401 2702 7X21

04 Obręcz 10-ramienna. Wykończenie: srebro palladu, nabłyszczane Obręcz: 9 J x 20 ET 57 | Opona: 265/45 R201 A166 401 1802 7X19

05 Obręcz 5-ramienna. Wykończenie: szarość Himalajów, nabłyszczane Obręcz: 9 J x 20 ET 57 | Opona: 265/45 R201 A166 401 1300 7X21

06 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 9 J x 20 ET 57 | Opona: 265/45 R201 A166 401 0902 9765

1 Niemożliwe stosowanie łańcuchów śniegowych.

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 indywidual-
nych informacji.
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9na zewnątrz

Numer artykułu

01 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość Himalajów Obręcz: 8 J x 19 ET 56 | Opona: 255/50 R19 A166 401 1500 7756

02 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 8,5 J x 19 ET 62 | Opona: 255/50 R19 A166 401 1702 9765

03 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość Himalajów, nabłyszczane Obręcz: 8,5 J x 19 ET 59 | Opona: 255/50 R191 A166 401 1100 7X21

04 Obręcz 7-ramienna. Wykończenie: szarość Himalajów, nabłyszczane Obręcz: 8,5 J x 19 ET 62 | Opona: 255/50 R191 A166 401 2902 7X21

05 Obręcz 7-ramienna. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 8,5 J x 19 ET 59 | Opona: 255/50 R191 A166 401 0802 9765

06 Obręcz z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 8 J x 19 ET 56 | Opona: 255/50 R19 A166 401 0702 9765

07 Obręcz 5-ramienna. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 8,5 J x 19 ET 59 | Opona: 255/50 R191 A166 401 0202 9765

08 Obręcz 7-ramienna. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 8 J x 18 ET 56,5 | Opona: 255/55 R18 A166 401 1602 9765

09 Obręcz 10-ramienna. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 8 J x 18 ET 56,5 | Opona: 265/60 R18 A166 401 1202 9765

10 Obręcz 10-ramienna. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 8 J x 18 ET 56 | Opona: 255/55 R18 A166 401 0602 9765

11 Obręcz 7-ramienna. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 7,5 J x 17 ET 53 | Opona: 235/65 R17 A166 401 1002 9765

12 Obręcz 10-ramienna. Wykończenie: srebrny tytan Obręcz: 7,5 J x 17 ET 53 | Opona: 235/65 R17 A166 401 0502 9765

1 Niemożliwe stosowanie łańcuchów śniegowych.

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

Proszę wybrać swoją obręcz koła  
online. Klikając w naszym konfigura-
torze akcesoriów, mogą Państwo  
zobaczyć, jak prezentują się obrę-
cze kół Mercedes-Benz ze stopu  
metali lekkich na Państwa samo-
chodzie. Zapraszamy na stronę  
internetową www.mercedes-benz.pl/ 
konfigurator-akcesoriow.
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Małe detale. Wspaniała prezencja. 
Akcesoria do kół.

na zewnątrz

Numer artykułu

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

01 Design roadstera, kolor niebieski. A171 400 0125 5337

02 Design roadstera, kolor czarny. A171 400 0125 9040

03 Srebrny tytan z chromowaną gwiazdą. B6 647 0202

04 Szarość Himalajów z chromowaną gwiazdą. A220 400 0125 7756

05 Czarna z chromowaną gwiazdą. B6 647 0200

06 Czarna matowa z chromowaną gwiazdą. A220 400 0125 9283

07 Łańcuchy śniegowe, RUD-matic. Komfortowy łańcuch śniegowy do szybkiego montażu, chroniący obręcz koła solidnym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Doskonałe 
wyniki testów w zakresie właściwości trakcyjnych, drogi hamowania, cichej pracy, prowadzenia bocznego i trwałości.

na zapytanie

Chlapacze | bez zdjęcia. Chronią samochód od spodu oraz z boku przed uderzeniami kamieni i zabrudzeniem. Dostępne parami na oś przednią lub tylną. Czarne, groszkowane.

Komplet na oś przednią, bez listew przyprogowych, w kolorze czarnym. A166 890 0078

Komplet na oś przednią, z listwami przyprogowymi, w kolorze czarnym. A166 890 0478

Komplet na oś tylną, w kolorze czarnym1. A166 890 0278

Komplet na oś tylną, w kolorze czarnym2. A166 890 1000

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

09 Zabezpieczenie koła, czarne. Teraz cenne obręcze kół ze stopu metali lekkich można chronić przed kradzieżą: zestaw składa się z kodowanego klucza oraz śruby  
zabezpieczającej na każdą obręcz.

A001 990 1707

10 Zestaw narzędzi. Wszystko, co konieczne do wymiany koła: od klucza do kół po rękawice. 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; optymalne ciśnienie zmniejsza 
zużycie paliwa i opon. Pasuje do wszystkich zaworów opon w pojazdach mechanicznych oraz wentyli rowerowych. Dostarczany w skórzanym etui.

B6 658 8140

1 Produkt jest dostępny tylko dla Klasy M. 
2 Produkt jest dostępny tylko do Mercedesa GLE.



12 na zewnątrz

Dopasowana stylistyka. Wzorcowe rozwiązania. 
Oryginalne elementy domontowywane.

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 gwiazda1. A166 817 3000

Podświetlana gwiazda2. A166 817 0316

Moduł sterujący. A166 900 2808

Wiązka przewodów. A166 820 1513

Złącze. A000 546 1366

02 Skrzela na maskę silnika. Przyciągają wzrok swym błyszczącym chromowaniem: 6-częściowy zestaw do wlotów powietrza w masce silnika. A166 880 0082

03 Wnęki klamek. Błyszczące chromowane wnęki klamek chronią przed zadrapaniami oraz zapewniają atrakcyjny, zindywidualizowany wygląd. A166 760 0000

04 Listwa przyprogowa. Listwy przyprogowe w stylizacji aluminiowej są prawdziwą ozdobą samochodu. Zamontowane po bokach, na wysokości spojlerów bocznych, 
ułatwiają wsiadanie do auta z przodu i z tyłu. Antypoślizgowe gumowe wypustki zwiększają bezpieczeństwo przy wsiadaniu i wysiadaniu.

A166 520 0031

05 Wallbox1, 3. Kompaktowa stacja ładująca dla pojazdów z napędem elektrycznym oraz napędem hybrydowym plug-in marek Mercedes-Benz i smart umożliwia szybsze i bardziej 
komfortowe ładowanie akumulatorów. W zależności od modelu pojazdu moc ładowania wynosi do 22 kW. Zintegrowany mechanizm blokujący uniemożliwia wyciągnięcie  
wtyczki z pojazdu podczas ładowania. Wallbox jest wyposażony w kontrolkę LED. Można go używać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Instalację Wallboxa 
należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. Do tego celu Mercedes-Benz i smart oferują odpowiedni pakiet w formie bonów instalacyjnych. Można je realizować w firmie  
„Electrodrive Europe”, która jest partnerem marek smart i Mercedes-Benz w zakresie instalacji. Moc i czas ładowania mogą być różne w zależności od kraju i typu domowej 
instalacji elektrycznej.

A000 906 6305

Oferujemy Państwu niezwykły dodatek –  
podświetlaną gwiazdę Mercedesa, która  
będzie piękną ozdobą pod wieczornym  
niebem.

1  Produkt jest dostępny tylko do Mercedesa GLE.
2 Produkt jest dostępny tylko dla Klasy M.
3  Wallbox europejski (kraje: Niemcy, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Austria, Belgia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luksemburg, Holandia i Dania). Wariant Basic/Connected: 

informuje, czy chodzi o standardowy wariant Wallboxa (Basic), czy o wariant z PLC (Connected). W przypadku smarta electric drive warianty PLC umożliwiają połączenie 
pojazdu z istniejącą siecią poprzez sieć elektroenergetyczną (PLC ‒ Power Line Communication)/Ethernet. To umożliwia używanie strony domowej pojazdu (Vehicle 
Homepage) również w garażach podziemnych, w których nie ma połączenia z Internetem za pomocą standardowego modułu komunikacyjnego.
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Wnętrze Mercedesa GLE można uczynić strefą przyjemną dla dużych 
i małych pasażerów, ciesząc się sztuką swobodnej ekspresji. Nieza-
wodne będzie przy tym oczywiście poczucie bezpieczeństwa w drodze 
do celu. Doskonała rozrywka i pomysłowe rozwiązania podróżne 
uczynią każdą chwilę niezapomnianą. 

Wnętrze.

wnętrze

01 Garmin® MAP PILOT. 17

02 Fotelik dziecięcy „BABY-SAFE plus II”. 22
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17

Otwiera nowe drogi do celu. 
Telematyka Mercedes-Benz.

wnętrze

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. Jest dostępny  
w Polsce i wielu innych krajach.

A218 906 2302

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 ładowania wymaga użycia dostępnej w handlu ładowarki do gniazdka 12 V.

Do iPada® 4. A205 820 6500

Do iPada® Air. A205 820 7400

Do iPada® Air 2. A205 820 2301

Integracja iPada® z tyłu | bez zdjęcia. 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 przechylać i obracać o 90 stopni. Dostępna do iPada® 2 i iPada® 3.

A218 820 1176

03 System rozrywkowy z tyłu, w kolorze czarnym1. Ten elegancki system przenosi filmy DVD, ulubione zdjęcia, a nawet gry wideo na dwa doskonałe, przechylane,  
kolorowe monitory o przekątnej ekranu 17,8 cm. Państwa pasażerowie siedzący z tyłu będą zachwyceni – podczas podróży i poza samochodem, ponieważ monitory 
można łatwo wyjmować z uchwytów i użytkować wszędzie, dzięki zawartemu w komplecie zasilaczowi 230 V/12 V. Kolejne urządzenia lub nośniki danych można podłączać 
za pomocą złączy AV-IN, USB i AUX oraz czytnika kart pamięci SD. Dostępny oddzielnie kabel wideo umożliwia odtwarzanie plików wideo i obrazów ze źródeł zewnętrznych. 
Zestaw zawiera dwie pary słuchawek na podczerwień oraz pilota radiowego zdalnego sterowania. Stacje dokujące są montowane na siedzeniu, zabezpieczone przed wypadkiem 
i kradzieżą. Dostępny również zestaw z jednym monitorem.

A166 870 0796

1  Doposażenie Mercedesa w ten system ten nie wymaga uprzedniego przygotowania fabrycznego.

Twoja nowa wolność zyskuje brzmienie i kierunek. Sieciowe połączenie teleko-
munikacji i systemów informatycznych samochodu zapewnia całkowicie nowy 
wymiar rozrywki. Dzięki Garmin® MAP PILOT, oprócz telefonu, funkcji audio i wideo 
oraz Internetu, Państwa auto zyska pełną nawigację. 

Swoboda decydowania: obracanie, przechylanie, format pionowy czy poziomy – 
funkcja integracji iPada® z tyłu da Państwu maksymalną elastyczność, a pasażerom 
zagwarantuje doskonałą rozrywkę. Oto jeden z ekskluzywnych detali, które wzbo-
gacą Państwa osobistą przestrzeń.



18 wnętrze

Numer artykułu

01 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. Zwykle uchwyt wkłada się 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. A222 820 6601

Kabel do ładowania ze złączem Lightning. A222 820 6701

02 Moduł telefoniczny Mercedes-Benz z interfejsem Bluetooth® (SAP)1, 2, 3. 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 Wyświetlacz Head-up. Długofalowo zwiększa bezpieczeństwo i komfort, pokazując ważne informacje o jeździe w polu widzenia kierowcy. Na przeźroczystej tarczy  
wyświetlacza system stale pokazuje prędkość, wskazówki nawigacyjne i wiele innych informacji, dzięki czemu kierowca nie musi odwracać wzroku od zdarzeń na drodze.  
Inteligentnie podawane są również informacje z systemów wspomagania. Wyświetlacz Head-up Mercedes-Benz wyświetla w tym celu bardzo ostry i barwny wirtualny  
obraz, który zdaje się unosić nad maską silnika. Zakres funkcji jest częściowo zależny od wybranego wyposażenia dodatkowego. Wyświetlaczem Head-up steruje się wygodnie  
za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej oraz specjalnego menu na zintegrowanej tablicy wskaźników. Po wyłączeniu przeźroczysta tarcza wyświetlacza znika w dyskretnie 
umiejscowionym schowku. 

na zapytanie

04 Płyta nawigacyjna DVD (Europa) do 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 Interface4. 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  SAP (Sim Access Profil) umożliwia odczytywanie karty SIM telefonu komórkowego.
2 Tylko w połączeniu z telefonią komfortową (kod 386).
3 Produkt jest dostępny tylko dla Klasy M. 
4 Dla Klasy M produkt ten jest dostępny tylko ze złączem Media Interface (kod 518). 

O kompatybilność danego telefonu komórkowego z systemem COMAND Online proszę pytać najbliższego dealera Mercedes-Benz. Moduł telefoniczny Mercedes-Benz z interfejsem Bluetooth® (SAP)  
ze zintegrowanym modułem UMTS i bezpośrednim złączem do anteny zewnętrznej samochodu zapewnia szybkie, stabilne i bezpieczne połączenie systemu COMAND Online z Internetem. 
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21wnętrze

Wszystko pod kontrolą. Z dopasowanymi rozwiązaniami podróżnymi. 
Akcesoria do wnętrza.

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 Uniwersalny haczyk. A000 814 0000

04 Składany stolik. A000 816 0000

Dywaniki welurowe CLASSIC, komplet 4-częściowy. Elegancki, wysokiej jakości dywanik welurowy wykonany metodą tuftingu, uszlachetniony metalową plakietką 
z napisem „Mercedes-Benz”.

05 W kolorze czarnym. A166 680 0048 9F87

06 W brązie espresso2. A166 680 0048 8T47

07 Dywaniki welurowe SPORT, komplet 4-częściowy, kolor czarny. Wysokiej jakości sportowy welur poliamidowy o strukturze pętelkowej, uszlachetniony metalową 
plakietką z napisem „Mercedes-Benz” po stronie kierowcy i pasażera. 

A166 680 0448 9G63

Zagłębione maty podłogowe CLASSIC, komplet 3-częściowy. Wykonane z wytrzymałego, zmywalnego tworzywa sztucznego, do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach. 
Zakrywają całą podłogę w przestrzeni na nogi. Podwyższone brzegi i struktura powierzchni zatrzymują brud i wodę. Z charakterystycznym napisem „Mercedes-Benz”.

08 W kolorze czarnym. A166 680 3501 9051

09 W brązie mokka. A166 680 3501 7J07

10 Podświetlana listwa progowa, kolor biały. Charakterystyczny element ze świecącym napisem „Mercedes-Benz” w elegancko szlifowanej listwie ze stali szlachetnej, 
przyciągającym wzrok w dzień i w nocy.

na zapytanie

11 Pedały sportowe ze stali szlachetnej. Błyszczące pedały ze stali szlachetnej z antypoślizgowym wkładem z gumowymi wypustkami. A166 290 2601

12 Kierownica wykończona skórą, podgrzewana3. Elegancka 4-ramienna kierownica wykończona wysokogatunkową skórą. Doskonała poręczność dzięki pogrubieniu 
wieńca kierownicy. Zintegrowany układ ogrzewania zapewni przyjemnie ciepłe ręce także w chłodnych porach roku.

na zapytanie

13 Kierownica wykończona skórą i drewnem3. Elegancka kierownica wykończona wysokiej jakości skórą o delikatnej strukturze i drewnem. Niezwykle poręczna i bezpieczna 
dzięki pogrubionemu wieńcowi kierownicy i wyprofilowanym zagłębieniom na kciuki. Dostępna w różnych kolorach, odpowiednio do wnętrza pojazdu.

na zapytanie

1  Tylko dla pojazdów z zagłówkami mocowanymi na prętach. Nie dla pojazdów z kodem 864 (system multimedialny dla tylnego rzędu siedzeń).
2 Produkt jest dostępny tylko do Mercedesa GLE.
3 Produkt jest dostępny tylko dla Klasy M. 
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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.

Jeżeli Państwa samochód posiada funkcję automatycznej dezaktywacji poduszki 
powietrznej (kod wyposażenia dodatkowego U10), przednia poduszka powietrzna 
pasażera obok kierowcy zostaje automatycznie wyłączona w chwili zamontowania  
fotelika dziecięcego na fotelu pasażera. Wszystkich fotelików dziecięcych można 
używać również w samochodach nieposiadających mocowań ISOFIX. Foteliki dzie-
cięce Mercedes-Benz oferujemy w deseniu „Limited Black”.

Uspokajająca troskliwość na wszystkich drogach. 
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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Gotowi na przesunięcie granic możliwości – gotowi na swobodę. 
Systemy transportowe doskonale dopasowane do Mercedesa będą 
zawsze odpowiednim wyborem. I umożliwią pełne wykorzystanie 
przestronności tego luksusowego SUV-a. Niezależnie, czy podążają 
Państwo ku małej, czy wielkiej przygodzie.

transport i ochrona

Transport i ochrona.

01 Poprzeczki bazowe Alustyle Easy-Fix II montowane na relingach. 26

02 Boks dachowy 450, czarny metalik. 26

03 Tylny bagażnik rowerowy. 29
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Miejsce na Twoje pasje. I Twój sprzęt. 
Oryginalne rozwiązania transportowe.

transport i ochrona

Numer artykułu

01 Poprzeczki bazowe Alustyle Easy-Fix II montowane na relingach. Dokładnie dopasowane do nadwozia Mercedesa poprzeczki aluminiowe to baza dla wielu rozwiązań 
transportowych Mercedes-Benz: bagażników do nart i desek snowboardowych, bagażników rowerowych czy boksów dachowych. Szybki montaż bez użycia narzędzi dzięki  
nowemu innowacyj nemu i szybkiemu mocowaniu. Aerodynamiczny design Mercedes-Benz, zoptymalizowany pod względem hałasu. Sprawdzone w testach zderzeniowych. 
Zamykane na klucz.

A166 890 1393

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 poprzecz-
kach bazowych montowanych na relingach. 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 załadunek i wyładunek.

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.



01 05
06 

07 

02 03 04 

Wygoda załadunku i wyładunku dzięki 
możliwości otwierania boksu dachowego 
z dwóch stron.

50 kg1 75 kg1 75 kg1



01
02 03 04 

01

01



29

Przygotowanie do sportowych przejazdów. 
Oryginalne bagażniki rowerowe. 

transport i ochrona

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 montowanych na relingach. 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 przyczepy samochodowej. Do przyczep samochodowych z 7-stykową wtyczką. A000 821 1856

04 Hak holowniczy odchylany elektrycznie2. Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej. Maksymalny nacisk na hak 140 kg. na zapytanie

Hak holowniczy odchylany półelektrycznie3 | bez zdjęcia. Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej. Z zestawem elektrycznym i sterownikiem. Maksymalny nacisk 
na hak 140 kg.

A166 310 0295

1 Należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia dachu samochodu.
2 Produkt jest dostępny tylko do Mercedesa GLE.
3 Produkt jest dostępny tylko dla Klasy M. 
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Przestrzeń na doskonały porządek. 
Oryginalne akcesoria do bagażnika.

Numer artykułu

01 Kratka oddzielająca, czarna. Stabilna metalowa kratka chroniąca przestrzeń pasażerską przed przemieszczaniem się ładunku. Łatwy montaż w wyznaczonych 
punktach mocowania. Kratka oddzielająca i przegroda są dostępne osobno. Przegroda do użytku wyłącznie z kratką oddzielającą. 

A166 860 0042

02 Przegroda, czarna. Masywna kratka mocowana do kratki przedzielającej. Służy do podziału przestrzeni bagażowej. A166 860 0142

03 Siatka oddzielająca, czarna. Zabezpiecza przestrzeń pasażerską przed niezamocowanym ładunkiem przewożonym w bagażniku. A166 860 0174

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

A166 814 0141

04 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.

A166 814 0041

05 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

06 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

07 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. 

A166 860 0034

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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Numer artykułu

01 Siatka bagażowa na podłogę bagażnika, czarna. Zapobiega przesuwaniu się lżejszych przedmiotów podczas jazdy. Siatka ma formę kieszeni. A166 868 0174

Siatka bagażowa na krawędź bagażnika, czarna. A212 868 0474

02 Osłona przestrzeni bagażowej, czarna1. Osłona przestrzeni bagażowej chroni przed wzrokiem ciekawskich i zapewnia ochronę podczas transportu  
wartościowych przedmiotów. Łatwy montaż.

A166 810 0709 9051

Osłona przestrzeni bagażowej, szarość bazaltu1. A166 810 0709 7J07

Osłona przestrzeni bagażowej, beż migdałowy1. A166 810 0709 8N84

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

04 Składana torba harmonijkowa, czarna. Praktyczne uzupełnienie systemu zarządzania przestrzenią bagażową Easy-Pack Fixkit (kod 942): składana i wyjmowana torba, 
wykonana z wytrzymałej i zmywalnej tkaniny nylonowej, stanowi bezpieczne miejsce na Państwa zakupy. 

A000 890 0611

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

06 Mata dwustronna, czarna. Jedna strona z wysokiej jakości weluru, druga pokryta warstwą antypoślizgową. Chroni podłogę bagażnika przed zabrudzeniem.  
Możliwe mocowanie do harmonijkowej osłony krawędzi bagażnika.

A166 680 0146

07 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

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

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

A000 982 3021

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

10 Kamizelka ostrzegawcza, kompaktowa. Maksymalne bezpieczeństwo: jaskrawożółta kamizelka ostrzegawcza z fluorescencyjnymi paskami odblaskowymi zwraca  
uwagę innych. 

A000 583 3500

11 Zestaw zapasowych żarówek1. Odpowiednie żarówki zawsze pod ręką w samochodzie. Zestaw zapasowych żarówek to doskonałe wyposażenie na wypadek awarii 
oświetlenia, szczególnie w wielu krajach wymagających jazdy z włączonymi światłami.

A000 580 2610

1 Produkt jest dostępny tylko dla Klasy M. 
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Najwyższe osiągi w Twoim stylu. 
Oryginalne Akcesoria AMG.

Numer artykułu

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

01 Spojler przedni. Dla pojazdów bez aktywnego asystenta parkowania. A166 880 9701

Spojler przedni. Dla pojazdów z aktywnym asystentem parkowania. A166 880 9801

02 Spojler tylny. Dla pojazdów bez aktywnego asystenta parkowania. A166 880 9901

Spojler tylny. Dla pojazdów z aktywnym asystentem parkowania. A166 880 0002

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

03 Dywanik kierowcy. A166 680 2748

Komplet | bez zdjęcia. A166 680 2548

04 Listwy progowe AMG. Ze szczotkowanej stali szlachetnej, cztery sztuki, z białym oświetleniem diodami LED (oświetlenie tylko z przodu). na zapytanie

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

Numer artykułu

05 Obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: szarość tytanu, nabłyszczane Obręcz: 9,0 J x 21 ET 53 | Opona: 265/40 R21 A166 401 2102 7X21

06 Obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: czarna, nabłyszczana Obręcz: 9,0 J x 21 ET 53 | Opona: 265/40 R21 A166 401 2102 7X23

07 Obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: czarna, nabłyszczana Obręcz: 9,0 J x 21 ET 53 | Opona: 265/40 R21 A166 401 2402 7X23

08 Obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: srebrne, polerowane ceramicznie Obręcz: 9,0 J x 21 ET 53 | Opona: 265/40 R21 A166 401 2402 7X15

09 Obręcz AMG z 5 podwójnymi ramionami. Wykończenie: błyszczące, powlekane kolorem czarny tytan Obręcz: 9,0 J x 21 ET 53 | Opona: 265/40 R21 A166 401 2402 9141

10 Obręcz AMG z 5 ramionami. Wykończenie: szarość tytanu, nabłyszczane Obręcz: 9,0 J x 20 ET 57 | Opona: 265/45 R20 A166 401 2002 7X21

11 Obręcz AMG z 5 ramionami. Wykończenie: czarne, nabłyszczane Obręcz: 9,0 J x 20 ET 57 | Opona: 265/45 R20 A166 401 2002 7X23

1 Dostępna od 4. kwartału 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 (07/2015) 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 przedstawiać również akcesoria i elementy wyposażenia dodatkowego, nienależące do standardowego 
zakresu dostawy. 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 · 2083 · 25-01/0915 · Wydrukowano w Niemczech
© Copyright 2015 Mercedes-Benz Accessories GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.


	TYTUŁ
	SPIS TREŚCI
	NA ZEWNĄTRZ
	WNĘTRZE
	TRANSPORT I OCHRONA
	AMG

