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Platnost do 31. 12. 2017

MB Parts News
Osobní vozidla Mercedes-Benz

Víte, že:
interiérový filtr Mercedes-Benz zajišťuje vysokou kvalitu vzduchu uvnitř vozidla, čímž se zlepšuje schopnost koncentrace 
a snižuje pocit únavy. Navíc omezuje projevy alergií, protože zachycuje pyly a jiné částice. Jako jediný je registrován 
u evropského centra výzkumu alergií a získal certifikát ECARF.

Nabídka náhradních dílů pro osobní vozidla Mercedes-Benz

Interiérový filtr
s aktivním uhlím
pro typy: 204, X204, 212

1 741 Kč



Interiérový filtr s aktivním uhlím  
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

interiérový filtr 

203 A 203 830 09 18 999 Kč
211 A 211 830 00 18 1 034 Kč

169, 245 A 169 830 02 18 1 519 Kč
204, X204, 212 A 212 830 03 18 1 741 Kč

Olejový filtr
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

olejový filtr, zážehový motor

169, 245 A 266 180 00 09 266 Kč
204, 212 A 270 180 01 09 411 Kč

163, 164, 203, 204, 
X204, 211, 212  

A 000 180 26 09 554 Kč
212 A 278 180 00 09 685 Kč

olejový filtr, vznětový motor 169, 245 A 640 180 01 09 348 Kč

Výhody originálních olejových filtrů Mercedes-Benz:
• vysoce kvalitní filtrační médium a vysoká kvalita zpracování
• vysoká schopnost zadržet nečistoty a nadprůměrná účinnost filtrace
• maximální ochrana proti předčasnému opotřebení motoru
• vynikající stabilita v náročných situacích, jako je např. studený start
• vysoká odolnost filtračního média
• zachování maximálního výkonu motoru až do další výměny
• garance, že vydrží po celou dobu provozu

Výhody originálních interiérových filtrů Mercedes-Benz:
• účinně čistí vzduch proudící zvenčí, odstraňují jemné i hrubé částice – dokonce
 i při velmi nízkých nebo vysokých teplotách
• nejvyšší kapacita nahromadění částic, a proto i výjimečná životnost v porovnání 
 s testovanými konkurenčními produkty
• nejúčinnější adsorpce pachů a škodlivých plynů
• stabilní konstrukce, optimální lícování, dobré utěsnění a nízká míra ucházení 
 díky patentovanému spojení
• snadná a rychlá instalace do krytu filtrů
• při včasné výměně se předejde mlžení skel zevnitř
• s certifikátem alergologické nezávadnosti 



Palivový filtr
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

palivový filtr, vznětový motor

164, 169, 203, 
X204, 211, 245 

A 646 092 05 01 900 Kč
 164, 169, 204, 

X204, 211, 212, 245 
A 642 092 02 01 1 555 Kč

164, 203, 204, 211 A 642 092 01 01 1 579 Kč
164, 169, 204, 

X204, 212 
A 642 092 03 01 1 960 Kč

palivový filtr, zážehový motor 203 A 002 477 30 01 2 617 Kč

Výhody originálních palivových filtrů Mercedes-Benz:
• soulad provedení filtru s intervaly výměny doporučenými výrobcem vozidla
• zachycení co možná největšího množství nečistot, které by jinak mohly vést k poruše 
 či výraznému zkrácení životnosti komponent palivové soustavy vozidla, včetně motoru

Vzduchový filtr 
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

vzduchový filtr, zážehový motor
169, 245 A 266 094 00 04 521 Kč

212 A 278 094 00 04 1 113 Kč

vzduchový filtr, vznětový motor

211 A 611 094 03 04 730 Kč
169, 245 A 640 094 02 04 879 Kč
204, 212 A 651 094 00 04 1 508 Kč

Výhody originálních vzduchových filtrů Mercedes-Benz:
• jsou speciálně vyvinuté pro každé vozidlo
• nejlepší efektivita filtrů a tím i maximální výkon motoru
• nejdelší životnost
• při běžné prašnosti vydrží celý servisní interval
• dlouhodobá hospodárnost
• vysoká ekonomická efektivita díky nízké spotřebě paliva
• předcházejí chybám snímače průtoku vzduchu
• optimální ochrana proti ohni a vlhkosti
• nejlepší způsob, jak zabránit poškození motoru
• zamezují zbytečným opravám



Brzdové destičky
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

přední brzdové destičky, sada na vozidlo

204 A 007 420 56 20 2 516 Kč
204 A 007 420 55 20 2 674 Kč

X204 A 007 420 66 20 3 173 Kč
164, 211 A 164 420 22 20 5 707 Kč

zadní brzdové destičky, sada na vozidlo

204, X204 A 007 420 61 20 2 094 Kč
169, 245 A 169 420 14 20 2 098 Kč

204 A 007 420 85 20 2 192 Kč
212 A 007 420 67 20 2 607 Kč

Výhody originálních brzdových destiček Mercedes-Benz:
• originální brzdové destičky Mercedes-Benz dosáhly velmi dobrých výsledků ve všech testech brzdné dráhy
• v teplotním testu, při kterém se zvyšuje teplota brzd, získaly originální brzdové destičky dokonce 1. místo 
 a také dosáhly nejlepšího výsledku v testu brzdné dráhy ze 160 km/h
• po dokončení všech testů vykázaly originální brzdové destičky Mercedes-Benz nejnižší stupeň opotřebení
• uspokojivý stav vykázaly po testech pouze originální brzdové destičky Mercedes-Benz a jeden konkurenční produkt
• testovaná napodobenina představuje značné bezpečnostní riziko, zejména kvůli výrazně delší brzdné dráze
• uzpůsobené pro výrobní nastavení ABS a ESP, což má vliv na jízdní vlastnosti - chování vozidla v kritických 
 situacích a tím  na bezpečnost provozu

Stěrače
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

přední stěrače

203 A 203 820 70 00 1 241 Kč
203 A 203 820 21 45 1 241 Kč

169, 245 A 169 820 17 00 1 433 Kč
211 A 211 820 29 45 1 476 Kč

zadní stěrač
169 A 169 820 18 45 316 Kč

204, 245 A 204 820 22 45 359 Kč

Výhody originálních stěračů Mercedes-Benz:
• rozměry a tvar jsou přizpůsobeny tvaru skel, zajistí stírání co největší plochy
• speciální konstrukce a složení stírací gumy zajistí optimální přítlak, rovnoměrný a bezhlučný chod
• ideální čas na výměnu je po zimě, kdy bývají stírací gumy poškozeny přimrzáním ke sklu



Brzdové kotouče
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

přední brzdový kotouč

203 A 203 421 03 12 1 725 Kč
169, 245 A 169 421 08 12 1 827 Kč
169, 245 A 169 421 11 12 1 968 Kč

204 A 000 421 19 12 07 2 266 Kč
211 A 211 421 08 12 64 2 351 Kč

204, 212 A 212 421 13 12 2 808 Kč
204 A 204 421 36 12 3 008 Kč
203 A 203 421 13 12 3 244 Kč
211 A 230 421 08 12 3 613 Kč
164 A 164 421 13 12 3 922 Kč

zadní brzdový kotouč

169, 245 A 169 423 09 12 1 574 Kč
203 A 210 423 10 12 64 1 699 Kč
204 A 204 423 15 12 1 951 Kč

X204, 212 A 000 423 09 12 07 2 472 Kč
211 A 211 423 11 12 2 982 Kč

Výhody originálních brzdových kotoučů Mercedes-Benz:
• originální brzdové kotouče Mercedes-Benz lze rychle namontovat a rychle dosahují úrovně tření potřebné 
 pro plný brzdný výkon
• originální brzdové kotouče Mercedes-Benz dosáhly nejlepších výsledků v dynamickém testování: 
 v tomto náročném testovacím programu zvládly před svým selháním nejvíc brzdných cyklů: napodobenina 
 selhala velmi brzy – už po čtvrtém ze šesti testů
• test odhalil nejrozsáhlejší deformace u napodobeniny: ty mohou vést ke zvýšenému, nerovnoměrnému opotřebení 
 brzdových destiček, pískání a následným nákladům na opravu



Tlumiče   
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

přední tlumič, komfortní podvozek 245 A 169 320 17 30 5 205 Kč
přední tlumič, sportovní podvozek 211 A 211 323 92 00 6 185 Kč
přední tlumič, standardní podvozek 204 A 204 323 26 00 6 665 Kč
přední tlumič, sportovní podvozek 204 A 204 323 30 00 7 296 Kč
přední tlumič pravý, 4MATIC 211 A 211 323 80 00 7 655 Kč
přední tlumič, 4MATIC, sport. podvozek 204 A 204 323 29 00 8 248 Kč
zadní tlumič 164 A 164 320 24 31 6 422 Kč

Výhody originálních tlumičů Mercedes-Benz:
• na základě provedení podvozku konkrétního vozidla zajistí soulad s ostatními komponenty a celkově 
 odpovídající jízdní vlastnosti
• přispívá tak nejen k odpovídajícímu komfortu, ale včasnou výměnou především k bezpečnosti provozu
• tlumiče se mění na nápravě v páru (objednejte vždy 2 ks na jedno vozidlo)

Výhody originálních startovacích baterií Mercedes-Benz:
• zajistí startování vozidla za všech klimatických podmínek
• v případě podpětí (i pochybením uživatele, např. vybití vozidla v klidu svícením, spotřebiči atd.) 
 se na ně vztahuje garance mobility výrobce, pokud ji má vozidlo platnou, resp. prodlouženou, provedením 
 poslední údržby v autorizovaném servisu Mercedes-Benz, pokud již mezitím nenastal termín údržby další
• baterie AGM určené pro vozidla se systémem start/stop jsou uzpůsobeny zvýšenému počtu startů a celkově vyšším
 nárokům na zásobování elektrickou energií vzhledem k výbavě moderních vozidel
• při delším odstavení vozidla je vhodné baterii pravidelně dobíjet a nevystavovat příliš vysokým vnějším teplotám,
 prodlouží se tak její životnost

Startovací baterie
 
název typ objednací číslo cena s DPH    

startovací baterie
203, 211 A 000 982 33 08 26 4 764 Kč

212 (AGM) A 001 982 82 08 26 8 444 Kč



Originální výměnné díly Mercedes-Benz (výběr):

název typ číslo dílu cena s DPH    

ventil zpětného vedení 
výfukových plynů (EGR)

204, 211, 212 A 651 140 08 60 60 5 552 Kč
164, 204, 212 A 642 140 14 60 60 10 130 Kč

startér
163, 203, 211 A 005 151 66 01 60 11 007 Kč

203, 211 A 005 151 13 01 60 13 662 Kč

Výhody originálních výměnných dílů Mercedes-Benz:
• jsou výrobcem v kvalitě nového dílu obnovené originální výměnné díly s plnou garancí  
• výrazně zvýhodněná cena platí za předpokladu, že bude vrácen použitý originální díl ve stavu, který dovoluje 
 jeho další zpracování v rámci systému výměnných dílů, tzn. zpravidla nesmí být poškozen nebo nevratně pozměněn 
 jeho vnější plášť
• používáním výměnných dílů šetříte nejen své náklady, ale i životní prostředí
• originálních výměnných dílů Mercedes-Benz je celá řada a poznáte je tak, že za běžným číslem dílu ve formátu
 A XXX XXX XX XX následují další dvě číslice, z nichž ta první je 8, např. A 212 490 34 92 80
• od ceny takto označeného dílu se odečítá vratná hodnota použitého originálního dílu, která je označena stejným 
 základem čísla dílu ve formátu A XXX XXX XX XX, za kterým následují další dvě číslice, z nichž ta první je 7, 
 např. A 212 490 34 92 70
• výsledkem je cena originálního výměnného dílu ponížená o vratnou hodnotu dílu použitého, která je označena 
 stejným základem čísla dílu ve formátu A XXX XXX XX XX, za kterým následují další dvě číslice, z nichž ta první je 6, 
 např. A 212 490 34 92 60

V níže uvedených příkladech již byla odečtena vratná hodnota použitého originálního dílu:
• ventil zpětného vedení výfukových plynů (EGR)
• startér
• filtr pevných částic
•  pro objednání dílu je však třeba použít číslo dílu  

s koncovkou 8X, tedy např. 80  
(místo níže uvedené koncovky 60)



w
Filtry pevných částic: 
název typ číslo dílu cena s DPH    

 filtr pevných částic 

212 A 212 490 34 92 60 29 621 Kč
212 A 204 490 26 92 60 35 255 Kč
204 A 212 490 20 92 60 19 003 Kč

X204 A 204 490 28 92 60 29 679 Kč
X204 A 204 490 24 92 60 29 901 Kč
X204 A 204 490 19 92 60 18 972 Kč
203 A 203 490 00 92 60 20 514 Kč
164 A 164 490 32 92 60 27 303 Kč
164 A 164 490 62 92 60 31 877 Kč
164 A 164 490 40 92 60 35 931 Kč
164 A 164 490 08 92 60 35 958 Kč

Garanční výhody originálních náhradních dílů Mercedes-Benz:
V případě, že by i přes veškerou kvalitativní péči došlo na oprávněnou reklamaci originálního dílu, je možné žádat 
jeho výměnu i s prací autorizovaným servisem Mecedes-Benz. U originálních náhradních dílů pro osobní vozidla 
Mercedes-Benz do 2 let od data zakoupení dílu od autorizovaného prodejce náhradních dílů Mercedes-Benz.

Použitím originálních náhradních dílů Mercedes-Benz se navíc nevylučuje možnost poskytnutí garančních či kulančních 
plnění výrobce vozidla včetně služeb mobility.

Nabídka platí v autorizovaných zastoupeních Mercedes-Benz na území České republiky do 31. 12. 2017 nebo do vyčerpání zásob.
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní prodejní ceny včetně DPH v Kč. Autorizované zastoupení Mercedes-Benz má právo svoji nabízenou cenu snížit. 
Konkrétní nabídku předloží prodejce náhradních dílů autorizovaného zastoupení Mercedes-Benz na základě poskytnutého identifikačního čísla vozidla (VIN). 
Vyobrazení mají ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnému vzhledu konkrétního výrobku.

Výhody originálních výměnných filtrů pevných částic Mercedes-Benz:
• jsou součástí konstrukce hnacího soustrojí vozidla
• provozem vozidla dochází k postupnému naplňování filtru sazemi
• při jízdě na delší vzdálenosti dochází k samočinnému vypalování sazí z filtru, tzv. regeneraci
• přesto se však ne všechny částice z filtru vypálí a postupně vyvstane potřeba filtr vyměnit
• provoz na krátké vzdálenosti vede k přeplnění filtru, nafta určená pro regeneraci se nespálí a způsobí postupné
 ředění olejové náplně, což vyvolá potřebu velmi časté výměny motorového oleje či může způsobit poškození  
 spalovacího motoru vozidla
• zásahy do filtru pevných částic a s ním související řídicí elektroniky vozidla nejsou legální, mohou vést ke ztrátě 
 garancí či způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích včetně příslušných sankcí ze strany policejních
 orgánů v zemi provedení kontroly a nutnosti tam vozidlo uvést do sériového stavu a provedení řádné technické 
 kontroly pověřeným orgánem, než bude smět být dále provozováno
• stav filtru pevných částic značně ovlivňuje kvalitu životního prostředí, protože zajistí odfiltrování zdraví 
 škodlivých částic, které se tak nedostávají do našeho organismu z výfukové soustavy vozidla
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