V budoucnu bude pro jízdu
potřeba víc než jen automobil.
Naše další velká inovace nese Váš rukopis, neboť u Mercedes-Benz jste Vy a Vaše potřeby v centru pozornosti.
Naším cílem je nabídnout Vám řešení, která jsou v pravém slova smyslu jako stvořená právě pro Vás. Váš přístup
do tohoto personalizovaného světa je velmi pokrokový, jednoduchý, pohodlný a moderní: www.mercedes.me

Vůz Mercedes: motivem na této dvoustraně je nový sedan třídy C, spotřeba paliva, kombinovaná: 5,7–3,8 [8,4–3,6] l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz:
132–99 [195–94] g/km.
Hodnoty v hranatých závorkách se vztahují na vozidlo s automatickou převodovkou.

Vítejte ve světě služeb Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz je ztělesněním pocitu moderního luxusu, který nemá
obdoby. Tento pocit nyní můžete prožít ze zcela jiné perspektivy.
To nejlepší z našeho světa Mercedes-Benz šité na míru Vašim potře
bám Vás nadchne, inspiruje, ale především překvapí. A to od samé
ho začátku. Například tím, že klíčem k tomuto světu není automobil,
ale Vy sami. Neboť Mercedes me je Váš přístup do individualizo
vaného světa mobility.

nejrychleji, může si svůj vysněný model objednat kdykoliv a kde
koliv v našem internetovém obchodě Mercedes me. Protože díky
Mercedes me jsme pro Vás především jedno: vždy dostupní.
Svět Mercedes me však není dostupný pouze v digitální podobě.
S našimi obchody Mercedes me v metropolích, jako je Berlín,
Hamburk, Mnichov, Paříž nebo Tokio, se Vám svět Mercedes me
otevírá také uprostřed města. Přijďte se podívat a připojit.

U Mercedes me jste v centru pozornosti Vy – co je pro Vás důležité,
co Vás zajímá a inspiruje. Společně s Vámi vyvíjíme inovativní
služby a charakteristické prvky spojené s automobilem a utváříme
budoucnost mobility. A kdo by si chtěl vůz Mercedes-Benz koupit co
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Objevte svět mobility.
Ještě než vyrazíte na cestu, je třeba vše promyslet. Společnost moovel GmbH jako
dceřiná firma společnosti Daimler Financial Services vytváří řešení mobility,
která nevyžadují vlastní vozidlo. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s inovativními
poskytovateli služeb a každý den tak objevovat nové možnosti mobility.

car2go. Jako průkopník v oblasti flexibilního krátkodobého
pronájmu automobilů je car2go jednoduchý i geniální:
jednoduchý, protože car2go je vždy přesně tam, kde je po
třeba. Geniální, protože car2go platíte pouze tehdy, když
ho používáte – a to přesně po minutách. Najít, rezervovat,
vyrazit.

mytaxi. Náš partner mytaxi je průkopníkem a zároveň
vedoucí firmou na trhu s aplikacemi taxi po celém světě.
Aplikace objednání taxi umožňuje přímé spojení mezi
řidičem taxi a Vámi jako cestujícím a optimalizuje službu
taxi od objednávky přes jízdu až po zaplacení. Tato apli
kace byla dosud stažena více než deseti milióny uživateli.

FlixBus. Pohodlné cestování. S více než 5000 přímými spoji
v Německu, Rakousku, Česku a Švýcarsku nabízí FlixBus
celoplošnou síť dálkových autobusů. Díky garanci místa
a dostatečnému prostoru pro nohy v klimatizovaném
komfortním dálkovém autobusu a také WiFi zdarma v kva
litě LTE dojedete s autobusy FlixBus pohodlně do cíle.

car2go black. Služba car2go black je ideálním partnerem
pro Vaše každodenní vyjížďky. S naším carsharingem,
založeným na propojení se smartphonem, si užijete komfort
vozů třídy B. Jednoduše si najděte vozidlo na parkovacím
místě car2go black ve Vašem okolí a na konci jízdy ho zase
nechte na jednom z těchto parkovacích míst.

Mercedes-Benz Rent. Zde si můžete vyzkoušet naše
nejnovější modely vozidel. Pomocí vyhledávání stanic
najdete ihned vozidlo Vašich snů u jednoho z partnerů
Mercedes-Benz Rent ve Vašem okolí.

carpooling.com Pomocí platformy našeho partnera
mitfahrgelegenheit.de máte možnost nabídnout volná místa
ve svém vozidle. Vaši spolujezdci si je jednoduše rezervují pomocí internetu nebo aplikace pro mobilní telefony.

moovel. Veřejná doprava, železnice, taxi, spolujízda, kolo
nebo carsharing: aplikace moovel spojuje nabídku různých
poskytovatelů služeb zajišťujících mobilitu a představuje
Vám různé možnosti jízdy pro Váš ideální spoj. Vy musíte
udělat jen jedno: vybrat si trasu.

Blacklane. Vždy když potřebujete službu řidiče, můžete
s naším partnerem Blacklane spolehlivě cestovat po městě
v komfortním sedanu. Limuzínu Blacklane si můžete
za výhodnou cenu a pohodlně rezervovat na každém místě
a v jakoukoliv dobu pomocí aplikace ve smartphonu nebo
na domovské stránce služby 15 minut před plánovanou
jízdou.

Silnice není vždy tím
nejlepším spojením.
Mercedes connect me Vás spojí s Vaším vozidlem a Vaše vozidlo se vším,
co je pro Vás důležité. Staňte se součástí inteligentně propojeného světa.
Jediné, co k tomu potřebujete, je Váš Mercedes-Benz.

Mercedes connect me2. Základní služby Mercedes connect me
Vám značně usnadní život – např. při diagnostice vozidla, v případě
poruchy nebo nehody. Za tím účelem jsou příslušné údaje o vozi
dle zasílány na ta správná místa a v případě potřeby přijata další
opatření. Dostupné služby zahrnují řešení údržby, vzdálenou dia
gnostiku, řešení poruch, řešení nehod a systém nouzového volání
Mercedes-Benz.
Vzdálené služby online. S příplatkovou službou vzdálených slu
žeb online můžete svůj mercedes jednoduše ovládat pomocí smart
phonu. Upravte nastavení nebo si doma na pohovce zobrazte
informace o vozidle. Zapomněli jste, kde jste zaparkovali? Služba
vyhledání polohy vozidla Vám v dosahu 1,5 km zobrazí, kde par
kujete. Sledování geografické polohy vozidla1 Vás informuje, kdy
Vaše vozidlo opustí definované území nebo kdy do něj vjede.
Vzdálené služby online Vám také zobrazí, zda musíte brzy načerpat
palivo (nebo Vaše vozidlo nabít). Vzdálené služby online jsou
příplatkovou výbavou a jsou k dispozici v kombinaci s multimediál
ními systémy Audio 20 CD a Audio 20 USB (standardní výbava
pro COMAND Online). U vozidel Mercedes-Benz s elektrickým poho
nem je služba Remote Online taktéž součástí standardní výbavy.

1

Předpokládaný termín zavedení je v polovině roku 2015.
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Live Traffic Information2. Tato služba Vám pomůže se vyhnout
zácpě a dosáhnout co nejrychleji Vašeho cíle. Navíc fungujete Vy
a ostatní účastníci silničního provozu jako dopravní zpravodajové,
jejichž informace jsou zpracovány propracovaným systémem do
pravních informací v reálném čase. Proto mohou být do Vašeho
vozidla zaslány vždy přesně takové dopravní informace, které jsou
pro výpočet trasy a doby příjezdu relevantní, a v případě potřeby
je navádění k cíli dynamicky přizpůsobeno. Live Traffic Information
je při první registraci standardní součástí multimediálního systému
COMAND Online. Služba je standardně aktivována na dobu tří let
a po uplynutí tohoto období ji lze za příplatek prodloužit.
Mercedes-Benz Apps. Vedle Vzdálených služeb online můžete
v budoucnu využívat mnoho aplikací, které Vám zaručí přísun
aktuálních zpráv, informují Vás o dopravních spojeních nebo se
postarají o zábavu během jízdy.

Služby Mercedes connect me a Live Traffic Information nejsou v ČR dostupné.

Vůz Mercedes: obrázek ve smartphonu na této straně znázorňuje nový sedan třídy C, spotřeba paliva, kombinovaná: 5,7–3,8 [8,4–3,6] l/100 km; emise CO2, kombinovaný provoz:
132–99 [195–94] g/km.
Hodnoty v hranatých závorkách se vztahují na vozidlo s automatickou převodovkou.

Aktivujte si služby Mercedes connect me.
Budoucnost propojené mobility zahájíte následujícím způsobem. Registrujte se pomocí své e-mailové adresy na portálu
Mercedes me. Po potvrzení může Váš partner Mercedes-Benz spustit nový účet a propojit Vaše vozidlo se službou
Mercedes connect me. Poté si zcela individuálně nastavte své služby z nabídky Mercedes connect me. Výběr služeb
můžete samozřejmě kdykoliv změnit. Své služby Mercedes connect me můžete poté pohodlně spravovat na zákaz
nickém portálu www.mercedes.me

Důvěřujte rozsáhlé bezpečnosti a transparentnosti služeb.
Propojená mobilita je fascinující téma. Vaše osobní práva a transparentní podmínky pro používání jsou důležitější:
Dbejte prosím na to, že služby Mercedes connect me
jsou dostupné jen pro nová vozidla Mercedes-Benz vybra
ných modelových řad a ne ve všech zemích. Váš pro
dejce Mercedes-Benz Vám ochotně poradí s potřebnou
výbavou vozidla.
Poskytování služeb Mercedes connect me probíhá pro
střednictvím SIM karty zabudované ve vozidle a závisí
na pokrytí signálem. Náklady za spojení vozidla se serverem
společnosti Daimler AG hradí společnost Daimler AG.

Propojení vozidla se službami Mercedes connect me se
provádí výhradně u zúčastněných partnerů Mercedes-Benz,
a sice až po předložení příslušných oprávnění. Zákazník
může následně jmenovat další osoby jako spoluuživatele.
Společnost Daimler AG získává, ukládá, zpracovává a využívá
osobní údaje, pokud je to nutné pro účely poskytování
služeb Mercedes connect me, pokud to vyplývá z podmínek
pro používání jednotlivých služeb, respektive pokud zákazník vyjádřil souhlas se zpracováním a využitím těchto údajů.

Společnost Daimler AG účinně chrání veškeré informace
a údaje o zákazníkovi pomocí bezpečnostní technologie
před neúmyslným nebo neoprávněným zničením, změnou,
šířením, ztrátou údajů a před neoprávněným přístupem
třetích osob k těmto údajům.
Další informace o službách, dostupnosti, době platnosti
a nákladech vyhledejte prosím v ceníku Mercedes-Benz.
Informace o vhodných smartphonech a potřebných inter
netových prohlížečích najdete na
www.mercedes-benz-mobile.com

Co platí pro naše vozidla, to poskytuje
i náš servis: jen to nejlepší.
Individuální servis pro mě a můj Mercedes-Benz? Ano, protože Vám nechceme poskytnout jen nejlepší vozidlo,
ale i nejlepší servis.

Servis. Mercedes assist me Vám značně zjednoduší údržbu Vaše
ho vozidla. Prostřednictvím této služby můžete pohodlně a hlavně
zcela online vyhledat partnery Mercedes-Benz ve Vašem okolí a do
hodnout si termín servisní prohlídky. Digitální servisní knížka
Vás neustále informuje o aktuálním stavu servisních a údržbových
úkonů. A pokud byste přesto měli technickou poruchu, postará
se záruka mobility Mobilo1 od Mercedes-Benz o to, abyste zůstali
mobilní.
Garance a mobilita. S naší zárukou a servisem je o Vaši hvězdu
vždy perfektně postaráno: Mercedes-Benz Service 24h je zde pro
Vás k dispozici po celé Evropě a v případě poruchy nebo nehody
24 hodin denně.
Mercedes-Benz Mobilo1. Záruka mobility ve standardní výbavě
se stará o to, abyste zůstali mobilní i v případě, že Váš Mercedes již
dál nepojede. Ve více jak 40 zemích Evropy získáte rychlou po
moc na místě – zdarma a 24 hodin denně. Zahrnuty jsou náklady
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za pomoc na místě, jako například odtažení nebo náhradní vozi
dlo. A to po dobu až 30 let. Tato služba platí samozřejmě i v pří
padě nehody, škody způsobené vandaly a dokonce i při načerpání
nesprávného paliva. Proti neočekávaným servisním nákladům se
můžete pojistit servisní smlouvou Mercedes-Benz2.
Digitální servisní zpráva. Veškeré práce vykonané na Vašem
vozidle naleznete v zabezpečené centrální servisní databance
Mercedes-Benz – transparentně, chráněné proti falšování s mož
ností kdykoliv je vyvolat. Také při změně servisního partnera anebo
při prodeji vozidla máte k dispozici všechny údaje k provedeným
servisním úkonům; údaje si můžete dohledat na portálu Mercedes
me už den po Vaší návštěvě servisu. Kromě aktuální servisní
zprávy si tam můžete prohlédnout kompletní záznam o údržbách
vašeho vozidla a dokumenty rovnou vytisknout.

Služba Mobilo může být po vypršení platnosti (dva roky po první registraci) prodloužena až na dobu 30 let od servisu k servisu u Vašeho autorizovaného servisního partnera Mercedes-Benz.
Dle podmínek servisních smluv Mercedes-Benz.

Vaše přání jsou stejně individuální
jako možnosti, jak je splnit.
Cesty k získání Vašeho vozidla snů jsou stejně rozmanité jako naše vozy. Prostřednictvím
Mercedes-Benz Financial Services nalezneme optimální řešení financování nebo leasingu
a nabídneme Vám pojištění, které bude ideálně sladěno s Vašimi potřebami.

Financování. Přímá cesta k Vašemu automobilu s hvěz
dou začíná u našich nabídek financování. Tyto nabídky
Vám umožní zaplatit Vaše vozidlo snů způsobem, který
bude v souladu s Vaším osobním finančním plánováním.
Umožníme Vám uskutečnit Váš sen – s výhodnými úvěry,
u kterých můžete prostřednictvím zvolené výše splátek
a smluvené době splatnosti spolurozhodovat o výši Vaší
měsíční splátky.

Leasing. Pokud si přejete jezdit stále v nejnovějším modelu
vozidla, jsou pro Vás tím správným rozhodnutím naše
leasingové nabídky. Nabízíme Vám maximální flexibilitu –
s nabídkami leasingu, u kterých neplatíte za koupi, nýbrž
za používání, čímž získáte nízké měsíční splátky. Své vozidlo
tak můžete po pevně stanoveném časovém období vrátit
a vždy se těšit na nejnovější modely.

Pojištění. Nabízíme Vám spolehlivou ochranu – s mimořád
ně bezpečnými vozidly, ale prostřednictvím atraktivních
pojistných produktů. Vyvinuli jsme pojistná řešení motoro
vých vozidel, která zaručují komplexní ochranu a zajišťují,
aby Vaše vozidlo v případě poruchy vždy opravovali odbor
níci dle pokynů výrobce.

Inspirace je pohonem budoucnosti.
Nastupte si, nechte se inspirovat a především: podělte se s námi o Vaše nápady a vize. Mercedes inspire me
znamená interakci a dialog. Tak společně utváříme budoucnost mobility a značky Mercedes-Benz. Konkrétně
bude za tím účelem fungovat komunita, ve které se registrovaní uživatelé budou moci podílet na nových nápa
dech a diskutovat s našimi kolegy z různých oblastí. Kromě toho budou v rámci Mercedes inspire me připra
vovány další nabídky a zážitky, které se netýkají jen automobilů, ale různých akcí, cestování a životního stylu.
Zůstaňte zvídaví, těšíme se na Vaše nápady.

Poznejte naši novou stránku.
www.mercedes.me
Naše webová stránka je Váš osobní přístup do světa Mercedes me, a tím i ke všem nabídkám
a službám z oblasti mobility, spojení, servisu, financování a inspirace.
Objevte zcela nové možnosti propojení s Mercedes-Benz nebo poznejte nové technologie
Mercedes-Benz dříve než všichni ostatní. Vyhledejte optimální spoj prostřednictvím služby
moovel, domluvte si Váš další termín servisní prohlídky online nebo zjistěte, jak můžete
financovat vozidlo Vašich snů v souladu s Vašimi individuálními potřebami. Ať už je Vaším
cílem cokoliv, začněte na www.mercedes.me

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 12. 12. 2014 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání
dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky
s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného
výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a pří
slušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento katalog může obsahovat také typy
a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné
jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně posledního závazného stavu se proto prosím informujte
u svého prodejce Mercedes-Benz.
www.mercedes.me
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