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Editorial

Navštivte nás na webových stránkách:
www.mercedes-benz.cz

I cesta je cíl. 
Vážený zákazníku, 

uvědomujeme si, že v době, kdy máme celý svět doslova na dosah ruky, se někdy tak 
soustředíme na cíl, že ztrácíme radost z cesty samotné. A to je škoda, nemyslíte?

My v Mercedes-Benz stále cítíme, že cestování není jen o překonávání vzdálenosti.  
Nebo by přinejmenším nemělo být.

Proto děláme vše, co můžeme, abychom vytvořili vůz, který je bezpečný, pohodlný  
a především je příjemné jej řídit. Tak, aby pro vás jízda samotná byla jedinečným zážitkem,  
a ne jen prostředkem k dosažení cíle. 

A to je něco, co bychom vám s naší novou brožurou rádi připomněli – a ukázali vám,  
že s našimi produkty a službami si můžete užít jízdu už od prvního nastartování.  
Jste připraveni?
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Jarní servis

... měli byste být připraveni. Protože loučení se zimou by nemělo znamenat, že se pro nadcházející sezónu rozloučíte i se svým servisním 
technikem. Po zimě nikdy nevíte, jestli někde není nějaké drobné poškození, které vyžaduje péči. A i když pyl není tak děsivý jako sněhová 
bouře, je lepší mít filtry čisté. Alergie totiž může mít hodně nepříjemných důsledků, jako jsou kýchání, rýma, vyrážka nebo únava. O nic z toho 
během řízení určitě nestojíte, zvlášť když je řešení tak snadné! A v neposlední řadě – vaše pneumatiky potřebují pochopitelně vyměnit za letní.
Seznamte se s naší servisní nabídkou a mějte svůj vůz zjara připravený dřív, než se ukážou první květy. 

Až se jaro zeptá...

Zbavte se nezvaných hostů. Jaro už klepe na dveře.
Když řídíte svůj Mercedes, nejedete nikdy tak docela sami. Společnost vám dělají miliony bakterií, virů a jejich 
zárodků. Většina z nich se dokonale přizpůsobí prostředí v žebrech výparníku vaší klimatizace, stejně jako v každém 
jiném voze vybaveném klimatizací. S jednou výjimkou: Mercedesem, jehož klimatizace byla vyčištěna systémem 
„ClimaClean“. Místo zakrývání nečistot parfémovanými spreji si Mercedes-Benz patentoval dezinfikační proces 
klimatizace využívající vysokého tlaku. Bakterie, viry a zárodky tak přichází o prostředí, ve kterém prospívají – a to na 
poměrně dlouhou dobu. Naše doporučení proto zní: dopřejte své klimatizaci pravidelnou a profesionální péči alespoň 
jednou do roka. Pro více informací kontaktujte svého dealera.

Sláva, zima je u konce a první hřejivé paprsky slunce přináší touhu vyrazit si na 
výlet do přírody – pochopitelně ve vašem voze Mercedes-Benz. Domluvte si jarní 
prohlídku u svého servisního partnera a připravte svůj vůz na nejlepší sezónu. 
Zkontrolujeme vám brzdy a vnější světla, prověříme hladinu oleje a všechny 
součásti vozu související s bezpečností, takže si můžete plně užít začátek jara.
Pro více informací kontaktujte svého dealera.

Zkontrolujeme vám: 

• tlak v pneumatikách a jejich vzorek
• funkčnost světel a jejich nastavení
• kvalitu brzdové kapaliny
• brzdové destičky – vizuální kontrola
• stav podvozku – vizuální kontrola
• hladinu oleje v motoru
• těsnění chladicího systému
• ostřikovače a systém mytí předních světel
• stav a napnutí klínového řemene
• funkčnost klaksonu
• opotřebení stěračů
• stav čelního skla
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AMG styling 

Detaily jsou důležité a vy to víte. Především pro řidiče vozů AMG jsou to totiž právě detaily, které představují zásadní rozdíl mezi skvělým 
a mimořádným. A my jsme tu proto, abychom uspokojili vaše nadšení pro car styling. Nové AMG díly, nové modely ráfků a podsvícení hvězdy 
pro případ, že chcete přidat svému vozu trochu lesku. 

Pro ty, kteří rádi zapůsobí na první pohled.

A váš vůz bude nezapomenutelný. S úžasnými doplňky, jako například:

AMG stylingové díly. AMG sportovní polepy
Závodní vzhled na cestu: dodejte výrazný styl svému vozu tímto speciálním matným polepem na míru. 
Vysoce trvanlivý materiál ze stabilního polymeru odolný vůči vyblednutí, střídání teplot a oděru  
v automyčkách. Doporučujeme instalaci u vašeho Mercedes-Benz partnera.

Například pro třídu: C (S/W205) s AMG Line nebo třídu C AMG (S/W205) 

A205 987 0675 pro W/S205

5 932 Kč

AMG spoiler předního nárazníku
Černá, vysoký lesk 

Například pro třídu: C (S/W205) s AMG Line  

nebo třídu C AMG (S/W205) 

A2058804903

16 204 Kč

AMG prahové lišty
Například pro třídu: C (S/W205) s AMG Line  

nebo třídu C AMG (S/W205) 

A2056903004

22 859 Kč
AMG spoiler zadního nárazníku  
v provedení difuzoru
Například pro třídu: C (S/W205) s AMG Line  

nebo třídu C AMG (S/W205) 

A2058804603

16 204 Kč

AMG kryty výdechů zadního nárazníku
Například pro třídu: C (S/W205) s AMG Line  

nebo třídu C AMG (S/W205) 

Pro sedan: A205 880 5803 / Pro kombi: A205 880 9703

6 366 Kč

AMG lišta zavazadelníku.  
Pouze pro sedan
Například pro třídu: C (S/W205) s AMG Line nebo třídu C AMG (S/W205) 

A20579005889040

10 128 Kč

Osvětlená Mercedes hvězda
Každá hvězda by měla zářit. Tato unikátní možnost využívá 
LED a technologie světelného vodiče, osvětluje centrální 
hvězdu na přední mříži pokaždé, když otevřete vůz nebo dveře 
zavazadlového prostoru. Rafinované, ale poutavé. Jasné, ale 
sofistikované.  
Například pro třídu: A, B, C, CLA, CLS, GLA, GLE (SUV), GLS, S (kupé) 
A1668177500 

6 048 Kč bez práce, elektroinstalace a řídicí jednotky

Nové ráfky. 

Disk AMG s 5 dvojitými paprsky
19", černo-stříbrný  

A20540165007X23 / A20540149007X23 

Model: C sedan & kombi

přední 21 846 Kč / zadní 24 884 Kč 
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Nové pneumatiky

Pirelli P7 Cinturato
205/55 R16 91V 
Model: A (176), B (246),  
CLA (117), C (204)
QALCZPI2060400

Dunlop Sport Maxx GT
235/50 R18 97V 
Model: GLA (156)
QALCZDU529100

Michelin Primacy HP
225/45 R17 91W 
Model: A (176), B (246),  
CLA (117), C (204)
QALCZMI592471

Goodyear EfficientGrip 
Performance
225/50 R17 94W 
Model: C (205)
QALCZGO543722

Continental 
SportContact 5
225/40 R18 92Y 
Model: A (176), B (246),  
CLA (117), C (204)
QALCZCO03507390000

Hankook  
K117 Ventus S1 evo2
245/45 R17 95W 
Model: C (205)
QALCZHA1016011

1 701 Kč 

3 524 Kč 

2 844 Kč 

2 844 Kč 

2 790 Kč 

3 332 Kč 

Nabídka kol pro třídy A, B a C, CLA a GLA.

70 dBEB

70 dBBC

69 dBCC

69 dBAB

72 dBBC

69 dBBB

Letní pneumatiky s homologací Mercedes-Benz.
Díky homologaci MO (Mercedes Original) a MOE (Mercedes Original 
Extended) jsou pneumatiky přesně přizpůsobené požadavkům a jízdním 
vlastnostem vozů Mercedes-Benz. Díky tomu se můžete spolehnout na jisté  
a přesné ovládání vozu. Pneumatiky mají perfektní přilnavost na různých druzích 
povrchu díky speciální směsi gumy a konstrukci jednotlivých vrstev.

Pneumatiky s homologací MOE (Mercedes Original Extended) obsahují zesílené 
boční stěny. Taková konstrukce umožňuje bezpečný dojezd do servisu i v případě 
proražení pneumatiky a celkové ztráty tlaku.

Pneumatiky doporučujeme vyměnit za letní v době, kdy teplota pravidelně 
přesahuje 7 °C. V takových podmínkách zimní pneumatiky ztrácejí své vlastnosti 
a mohou se rychleji opotřebovat.

Pneumatiky s příliš mělkým desénem (vzorkem) nejsou schopny dobře odvádět 
vodu získanou z povrchu silnice, což zvětšuje riziko smyku.
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Nové pneumatiky

Nabídka kol pro SUV. 

Těsnicí pěna TireFit 
pro pneumatiky  
620 ml 
A0005830712

1 437 Kč 

Nabídka kol pro třídu E a třídu S. 

Výběrem správných pneumatik 
zkrátíte brzdnou dráhu.

Každá sezóna má své kouzlo – a své 
pneumatiky. Pro maximální bezpečnost 
byste měli přezout ze zimních 
pneumatik na letní, jakmile začne 
venkovní teplota pravidelně stoupat  
k sedmi stupňům Celsia a výš. Právě  
v tomto bodě totiž začne brzdný výkon 
letních pneumatik na suchém i mokrém 
povrchu výrazně převyšovat výkon 
zimních. Na suché silnici zastavíte  
o 30–35 % dříve, na mokrém povrchu  
se jedná o rozdíl přibližně 10–20 %.

Bridgestone  
Turanza ER300
205/60 R16 92W 
Model: E (212)
QALCZBR4220

Bridgestone  
Potenza S001
245/45 R19 102Y & 275/40 R19 101Y 
Model: S (217, 222)
QALCZBR5833 
QALCZBR5834

Goodyear  
Eagle F1 Asymmetric 3
245/45 R18 100Y 
Model: E (213, 238) 
QALCZGO532419

Pirelli P Zero
245/40 R20 99Y & 275/35 R20 102Y 
Model: S (217, 222)
QALCZPI2469500 
QALCZPI2469600

Continental 
SportContact 5
245/40 R19 98Y & 275/35 R19 100Y 
Model: E (213, 238)
QALCZCO03567660000 
QALCZCO03567810000

2 688 Kč 5 291 Kč / 5 517 Kč4 938 Kč 

6 590 Kč / 6 093 Kč

6 129 Kč / 8 488 Kč

71 dBCC 71 dBBC69 dBBC

71 dBFA

72 dBBC

Hankook  
K117A Ventus S1 evo2
235/60 R18 103V 
Model: GLC (253)
QALCZHA1013925

Goodyear  
Eagle F1 Asymmetric
255/50 R19 103W 
Model: GLE/ML (166)
QALCZGO527720

Continental 
SportContact 6
275/45 R21 107Y & 315/40 R21 111Y 
Model: GLE kupé (292)
QALCZCO03579510000
QALCZCO03579520000

Dunlop  
Sport Maxx GT
265/45 R20 104Y 
Model: GLE/ML (166)
QALCZDU527160

Pirelli P Zero
295/40 R21 111Y 
Model: GLS (X166)
QALCZPI2074900

3 476 Kč 3 448 Kč 6 996 Kč / 7 908 Kč 5 511 Kč 

7 750 Kč 

70 dBBB 71 dBEE 72 dBAB69 dBCE

74 dBCB
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Mercedes me

Vždy ve spojení.

Přizpůsobení se budoucnosti: Mercedes me pro starší vozy. 

A teď skvělá zpráva i pro majitele starších vozů. Mercedes me Adapter je 
inteligentní zařízení, které můžete nainstalovat přímo do vašeho palubního 
systému. I tento hardware vám umožní dialog mezi vámi a vaším vozidlem.

Mercedes me connect vás udrží v kontaktu s vaším vozem a váš vůz zase se 
vším, co je pro vás důležité. 
Chcete zůstat v teple, i když teplota klesla pod nulu? Žádný problém – váš vůz 
vás přivítá s příjemně vyhřátým interiérem. Jak se to stalo? Jednoduše  
a pohodlně přes váš smartphone. Díky aplikaci Mercedes me můžete vyhřát svůj 
vůz na optimální teplotu, zatímco ještě snídáte. Samozřejmostí je kontrola nad 
bezpečnostními aspekty: otázky typu „Zamkl jsem auto?“ jsou věcí minulosti. 
Aplikace vám umožní zavřít a zamknout dveře vozu jistě a bezpečně pomocí 
dálkového ovládání. V Mercedes me Connect Store si můžete pořídit tyto  
a mnoho dalších digitálních služeb vytvořených tak, aby vám zjednodušily život  
a poskytly užitečné informace související s různorodými funkcemi vašeho vozu. 

Staňte se součástí inteligentně propojeného světa.  
Všechno, co potřebujete, je váš Mercedes-Benz.

Aplikace Mercedes me Adapter vyžaduje funkci Bluetooth, může být používána  
na oblíbených chytrých telefonech a je taktéž dostupná v příslušných App Stores.

Ověřte si, zda je váš vůz připraven:
https://adapter.mercedes.me/cz/

Mercedes me servis zahrnuje:

•  Dálkového parkovacího asistenta 
• Službu concierge
•  Online ovládání na dálku – váš Mercedes 

klíč funguje na vašem smartphonu 
• Aktuální dopravní informace
• Car-to-X-Communication
•  Standardní služby včetně řešení údržby, 

poruch a nehod 
• Systém tísňového volání Mercedes-Benz
• Mercedes me Adapter
• Mercedes me Connect 

Připravit se na cestu tak ve své podstatě znamená jen jediné – ujistit se,  
že vaše předplatné Mercedes me je obnoveno a běží. Datum vypršení platnosti 
můžete kdykoli zjistit pomocí aplikace Mercedes me.

Ještě jste se nezaregistrovali? Přihlaste se o 3 roky  
Mercedes me zdarma! 

Služby Mercedes me jsou už nějakou dobu součástí většiny vozů  
Mercedes-Benz. Takže pokud jste se ještě nezaregistrovali, jednoduše si ověřte, 
zda na tuto službu máte nárok, a začněte využívat bezplatné tříleté období. 

Nezapomeňte Mercedes me 
včas obnovit.

Je chytré nechat si zkontrolovat vozidlo dřív, než se vydáte na cesty. A je ještě chytřejší, 
když se to stane automaticky. Se službami Mercedes me máte veškeré informace po ruce ve 
svém telefonu, s daty přímo zasílanými vašemu servisnímu partnerovi. Je čas na pravidelnou 
kontrolu? Váš vůz si sám domluví schůzku. To vše přichází s aktualizovanou navigací  
a několika technickými vychytávkami, jako dálkovým parkováním nebo hlasovým ovládáním. 

Vždy připraven, vždy k vašim službám: 
Mercedes me. 
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Péče o vůz

Znáte ten spokojený pocit, když vyrazíte v nových, perfektně padnoucích šatech? Věnujte svému vozu stejný zážitek s originálními produkty 
péče o vozidlo Mercedes-Benz. Vypadat svěže není jen o oslnivém lesku, ale také o ošetření jemnými materiály, chránícími vůz proti počasí  
a dalším vlivům. Zevnitř i zvenčí.

Car Care: I váš vůz se chce blýsknout. 

1 336 KčA(176), CLA (117), 
GLA (156)

A1768204300
1 772 KčE (212), CLS (218)

A2128201900

1 488 KčB (246)
A2468202700 1 799 KčE (213)

A2138205701

1 465 KčC (204) 
A2048201300 1 465 KčGLK (X204)

A2048203800

1 660 KčC (205),  
GLC (X253) 

A2058205700
2 644 KčGLE/ML (166), 

GL/GLS (X166)
A1668207800

Pěna na čištění kůže 
je pečující a čisticí přípravek pro vysoce 
kvalitní prvky výbavy. Chrání kůži proti 
stárnutí, čistí a udržuje ji pružnou a má 
antistatický a prach odpuzující účinek.
A001986597109

484 Kč 

Letní koncentrát  
do ostřikovačů 
je směs vyrobená speciálně pro letní 
měsíce, pomáhá zbavit sklo mastnoty  
a hmyzu. A000986200009

106 Kč 

Čistič kol 
zbaví kola vašeho vozu všech nečistot. 
Stačí rovnoměrně nastříkat, nechat  
1–5 minut působit, podle míry 
znečištění dopracovat houbou 
nebo kartáčem a opláchnout silným 
proudem vody. Pozor, abyste přípravek 
nenechali zaschnout, není také 
vhodné ho používat v prudkém slunci. 
A001986347114

528 Kč 

Odstraňovač skvrn
bezpečně odstraňuje olej, mastnotu  
a vosk, stejně jako čokoládu, inkoust  
z kuličkového pera i stopy po oděru 
obuví. Nezanechává žádné stopy a je 
vhodný pro tkaniny, čalounění a potahy 
sedadel. A001986287110

356 Kč 

Univerzální čistič 
Quick&Clean „Ecolabel“ 

je univerzální čistidlo na vnější  
a vnitřní povrchy vašeho vozu. Perfektní 
pro čištění skleněných, stejně jako 
lakovaných povrchů, pryžových  
a plastových povrchů bez proužků. 
Odstraňuje otisky prstů a malá místa  
se zbytky nečistot a je jemný k pokožce. 

A0029865171

276 Kč 

Odstraňovač hmyzu
je rychlý a jemný v odstraňování hmyzu 
ze skla, laku, chromu a plastových 
povrchů. Účinně si poradí i se zaschlými 
zbytky hmyzu. A002986117114

320 Kč 

Originální stěrače čelního skla Mercedes-Benz.
Déšť, sníh nebo plískanice – nic z toho není problém s originálními stěrači čelního skla Mercedes-Benz. 
Jsou optimalizovány na celý systém stěračů a zajišťují jasný výhled bez jakýchkoli šmouh, a to i za 
vysokých rychlostí a při delší době provozu. Díky speciálně vyvinuté pryžové směsi jsou obzvláště  
hladké a úsporné. Hvězda Mercedes-Benz na koncové krytce stěračů je odlišuje jako originální díl  
Mercedes-Benz a je zárukou kvality.

Čas na výměnu stěračů poznáte podle ukazatele servisního intervalu. Když se černá barva změní na 
žlutou, je třeba stěrače vyměnit. Patentované rychloupínání Mercedes-Benz s otvírací příchytkou tento 
proces usnadní tak, že ho provedete během několika vteřin. Proto máte jistotu, že budete mít čistý výhled 
vždy, když ho budete potřebovat. 

Výhody originálních stěračů Mercedes-Benz:
• Rozměry a tvar jsou přizpůsobeny tvaru skel, takže 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. 

Jasný výhled, který 
skutečně potřebujete.
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Dětské sedačky a další příslušenství

Komfortní interiér vozu Mercedes-Benz vás bude rozmazlovat jako skutečného člena královské rodiny. Díky velkorysému 
prostoru si můžete užít pohodlnou a klidnou jízdu. Chytré držáky a stojany na tablety vám navíc pomohou uspokojit náročné požadavky 
malých princů a princezen, abyste se vy mohli soustředit jen a jen na řízení.

Pohodlí hodné králů.

USB rychlonabíječka
Došla vám cestou baterka? Teď už se to nestane! Chytré nabíjení a výkon až  
2 x 2,4 A vám umožní okamžité nabíjení mobilu. Rychlá nabíječka s ochranou proti 
přehřátí je nastavena na zapalovač cigaret a dokonale se hodí k elegantnímu interiéru. 
Obě USB zdířky jsou podsvíceny LED proužky pro snazší nabíjení ve tmě. Každá 
zdířka pak dodává do zařízení takový výkon, jaký je pro něj z hlediska bezpečnosti 
a funkčnosti maximálně možný. A2138200803

866 Kč 

Co dělá z vozu prostor přátelský k rodině? Bezpečnost přece! Je bezpochyby 
tím nejdůležitějším faktorem a my to dobře víme. Zvláště pokud mluvíme 
o bezpečnosti vašich dětí. Proto naše spolehlivé dětské sedačky prošly 
nejnáročnějšími testy nárazu vozidla, s důrazem na tvrdé nárazy. Ale při jejich 
výrobě neklademe důraz pouze na bezpečnost. Poskytují rovněž potřebné 
pohodlí, aby vaši malí společníci mohli spát stejně sladce jako doma v peřinkách. 

Bezpečnost na prvním místě.

Cestování s dětmi nebylo nikdy tak snadné. Udělejte z každé cesty zábavu.

Dětská sedačka KIDFIX XP
Opěra a bezpečnost také pro starší děti: kvalita dětské 
sedačky „KIDFIX XP“ je vhodná pro děti ve věku kolem
3,5 roku až 12 let (hmotnosti 15 až 36 kg), sedačka 
je bezpečně připojená k vozidlu pomocí tříbodového 
bezpečnostního pásu nebo navíc pomocí ISOFIT. 
Je-li třeba, je možné zádovou opěrku sejmout tak, 
aby bylo možné „KIDFIX XP“ použít jako podsedák. 
A0009702302

8 681 Kč 

Dětská sedačka BABY-SAFE plus II
Hluboká vytvarovaná sedačka nabízí vynikající 
ochranu proti stranovému nárazu k zajištění optimální 
bezpečnosti. Speciální polstrování navržené k ochraně 
zvlášť zranitelných částí těla dětí až do věku kolem  
15 měsíců (hmotnosti až 13 kg). A0009701302 

9 231 Kč 

Dětská sedačka DUO plus
Optimální bezpečnost pro děti ve věku přibližně 
od 9 měsíců až do 4 let (9 až 18 kg hmotnosti). 
Upevněná jako standard s vrchním uvazovacím 
popruhem, dalším pásem zajišťujícím hlavovou část, 
výškově nastavitelným postrojem, ventilačními 
otvory a nástavcovým systémem ISOFIX. Seřiditelná 
naklápěním. A0009701702

10 909 Kč 

Style & Travel sklápěcí stolek
Praktické místo k položení svačin a nápojů během 
cesty. Skládací stůl s přímým nástavcem je opatřen 
držákem pohárku. Přímý nástavec usnadňuje zajistit 
stůl na místě na zadní části předních sedadel  
a pak ho znovu odklidit. Mějte, prosím, na paměti: 
jestliže vzadu ve voze cestuje osoba, musí být skládací 
stůl sklopený. A0008160000

3 328 Kč 

Style & Travel ramínko na šaty
Už žádné zmuchlané šaty, odteď zůstane váš oděv 
elegantní. Díky praktickému ramínku, které snadno 
připevníte na opěrku hlavy. A0008103400

2 171 Kč 

Style & Travel základní držák
Opěrky hlavy mohou být doplněny o nosníkovou 
platformu, kterou lze jednoduše připojit a odpojit. 
Modulární systém nosníku vám umožní připevnit to,  
co právě potřebujete – držák pro tablety, věšák na 
oblečení, háček na tašky, skládací stůl nebo držák 
ActionCam – a tím to nekončí. A0008103300

724 Kč 

Je to hračka. Díky systémům ISOFIT, ISOFIX nebo 3bodovému postroji je riziko 
špatného upevnění sníženo na minimum. Sedačka se přizpůsobuje individuální 
ergonomii vašeho děťátka a zároveň zaujme prvotřídním designem.

Měkké a bezpečné. 
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Navigace

TIME TO UPDATE...
Garmin MAP PILOT 
se postará, abyste se vždy vydali nejkratší trasou, dorazili na místo 
včas a byli připraveni na každou nečekanou zatáčku. Mapy se spolu 
s dalšími užitečnými informacemi zobrazují barevně a ve vysokém 
rozlišení na velkém displeji multimediálního systému. Navigaci 
můžete jednoduše ovládat přes dotykový displej nebo hlasem, cokoli 
vám vyhovuje víc.
Garmin MAP PILOT nabízí také zobrazení ve 3D s přesným 
znázorněním ulic a budov, které vám pomohou v orientaci. 
Fotorealistické náhledy křižovatek, které máte před sebou, vás 
snadno navedou ve správný čas do správného pruhu. Systém dále 
poskytuje informace o poloze pro funkci Advanced Driver Assisance, 
aby vám pomohla v náročných situacích. Chcete-li Garmin aktivovat, 
stačí vložit kartu SD obsahující navigační software a mapová data – 
a pak je už jen pravidelně aktualizovat.

Navigace Mercedes COMAND 
Skvělé vozy nestárnou. Na rozdíl od navigačních map. Váš navigační 
systém Mercedes-Benz vám umožňuje najít nejkratší a nejrychlejší 
trasu k cíli, stejně jako na vaše oblíbená místa. Ale co dálnice  
a silnice, které se změnily nebo byly postaveny od doby, kdy jste 
pořídili svůj vůz? Žádné obavy, jde to snadno napravit –  
pro aktualizaci map stačí kontaktovat vašeho prodejce.

Přehledné menu 
Nové rozhraní v designu Mercedes a přehledně uspořádaná 
struktura vám pomůže cestovat bez zmatků.

Aktualizace paměťové karty 
Stávající 32 GB SD karty lze aktualizovat prostřednictvím  
The Download Manager (pro třídu A, třídu B, třídu C, CLA, CLS, 
třídu E, GLA, GLC, GLE, GLS, SLC). 

Efektivní na každé vaší cestě 
Vylepšené funkce navigace pomáhají snižovat spotřebu paliva, 
a tím chrání životní prostředí i vaši peněženku. 

Dodatečné vybavení navigačním systémem Garmin 
I když váš vůz nemá navigační systém Garmin, můžeme jím 
vybavit některé starší modely. Stačí se obrátit na svého 
servisního partnera!

Garmin® MAP PILOT 

Aktualizační modul SD-karta ECE.
Pro dodatečné vybavení kód 357 (EG9), s předinstalací kód 355 (EV5),
Audio 20 CD, NTG5*1 nebo NTG5*2.
A2189065403/A2139068404

5 353 Kč 

Svou Garmin Navigaci 
můžete aktualizovat 
pomocí SD karty  
nebo online zde. 

Aktualizace pro COMAND Navigation
Jako uživatel systému COMAND Navigation máte samozřejmě možnost jej 
aktualizovat. Důležitá informace: Aktualizace musí být provedeny u vašeho 
servisního partnera. Stačí nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.
A2188276300/A2228279700 

4 919 Kč A, B, CLA, GLA, GLE, GLS / 5 932 Kč GT, C, GLC, S 

*   Aktualizace dat navigační mapy odpovídá době výroby. V důsledku toho není možné, aby současné disky CD a DVD obsahovaly 100 % nejnovějších informací o silnicích.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. / Podrobné technické údaje a informace o instalaci do vašeho vozidla získáte od servisního partnera Mercedes-Benz. 

Někdy máte chuť se toulat, jindy na to není čas. Necháme to na vás, ale pro každý případ jsme naše vozy vybavili hi-tech 
navigačním systémem. Aby bezcílné bloumání bylo volbou, a ne pravidlem.

Teď už se neztratíte...  
pokud to není váš záměr. 
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Cestujte stylově, ať už míříte kamkoli. 

1. PÁNSKÁ GOLFOVÁ KŠILTOVKA, bílo-černá, 100% polyester, / B66954301 866 Kč. 2. GOLFOVÝ BAG, černý, polyester / 

koženka, od TaylorMade / B66450105 7 231 Kč. 3. PÁNSKÉ HODINKY, Elegant Basic, černo-stříbrné, nerezová ocel / telecí kůže / 

B66953067 4 338 Kč. 4. GOLFOVÝ DEŠTNÍK, černý, plast / polyester / sklolaminát, potažený Teflonem® / B66952633 2 023 Kč.  

5. PÁNSKÝ PARFÉM, (eau de toilette) Mercedes-Benz, 75 ml, od INCC / B66958225 1 592 Kč. 6. GOLFOVÁ TAŠKA, černo-bílá, 

nylon, od TaylorMade / B66450104 2 891 Kč. 7. GOLFOVÝ SET VELKÝ, černo-bílý, od TaylorMade / B66450126 1 734 Kč.
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1. DÁMSKÉ SLUNEČNÍ BRÝLE, černo-zlaté, kov / acetát / B66953077 4 338 Kč. 2. KRYT PRO IPHONE®7 / iPhone®8, 

černý, plast / kůže / B66954094 1 010 Kč. 3. DÁMSKÝ NÁRAMEK MILANO, černý, alcantara / sklo / nerezová ocel /

B66953268 2 312 Kč. 4. DÁMSKÉ HODINKY, Business in Style, zlaté, nerezová ocel / keramické sklíčko Swiss made 

/ B66953069 8 099 Kč. 5. PŘÍVĚSEK MERCEDES, zlato-modrý / nerezová ocel / B66041518 1 444 Kč. 6. DÁMSKÝ 

PARFÉM MERCEDES-BENZ 60 ml, od INCC / B66958226 2 026 Kč. 7. USB FLASHDISK „Klíč k vozu“ 8 GB, černo-stříbrný, 

plast / kov / B66953148 866 Kč.
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Systém nosičů Mercedes-Benz

I my v Mercedes-Benz vám chceme pomoci rozvíjet vaše koníčky. A dobře víme, že rodina nebo přátelé 
nejsou to jediné, co do vozu občas potřebujete vměstnat. Díky našim stojanům a nosným lištám vás ale 
nedostatek volného prostoru nebude omezovat. Kola, lyže nebo přívěs si můžete vzít, kamkoli se vám zachce. 

Poraďte si s každým nákladem.

Nosič jízdního kola na tažné zařízení 
Snadno použitelný, uzamykatelný, zadní nosič jízdních kol navržený pro bezpečnou přepravu až  
3 jízdních kol. Extrémně jednoduchá montáž na tažné zařízení. Připevnění vašich jízdních kol na nosič 
je jednoduché. Maximální zatížení je 54 kg na jednu nosnou konzolu. Nosič je proto vhodný pro většinu 
elektrokol. Promyšlený kladkový mechanismus umožňuje otevřít zavazadlový prostor, také pokud jsou 
kola připevněna. Nosič se snadno sklopí do polohy, která šetří místo v zavazadlovém prostoru v době 
vašeho ubytování během dovolené nebo když jste doma. A0008901100/A0008901200 

16 204 Kč 2 kola / 19 097 Kč 3 kolaNosič jízdního kola 
Extrémně lehký nosič jízdního kola navržený tak, aby umožnil 
připevnění jízdního kola k lištám základního nosiče nebo lištám 
základního nosiče pro střešní kolejničky. Jízdní kola je možné připevnit 
buď k nosiči v okamžiku, kdy je nosič umístěn na střeše, nebo, což je 
pohodlnější, před jeho umístěním na střechu. Nosný rám je možné také 
sklopit dolů v případě, kdy se nepoužívá, aby se snížil odpor vzduchu při 
jízdě bez jízdních kol. Vhodný pro jízdní kola s maximálním průměrem 
rámu 98 mm (kruhových rámových trubek) nebo 110 x 70 mm (oválných 
rámových trubek). A0008900293
 
4 485 Kč 

Střešní box Mercedes-Benz 450 
Praktické a pohodlné: střešní boxy Mercedes-Benz. A obavy z nedostatku prostoru nebo nežádoucího 
pohybu předmětů v kabině jsou pryč. Oboustranné otevírání vám pomůže snadno a pohodlně naložit 
i vyložit celý náklad. A díky uzamykatelnému systému jsou vaše zavazadla v bezpečí i během cestovní 
pauzy. A0008400300 

17 940 Kč 

Tažné zařízení, automatické skládání bez elektrické 
soupravy 
Vysoká antikorozní ochrana. Maximální nosnost: 120 kg. A2533150100 

22 771 Kč GLC SUV

Základní střešní nosiče 
Multifunkční hliníkový nosič s nově vyvinutým aerodynamickým profilem inspirovaným leteckým 
designem, který výrazně snižuje aerodynamický hluk a dokonale se hodí ke značce Mercedes-Benz.
Tyto ližiny pasující přesně ke karoserii vašeho vozidla jsou vhodné jako základ nosného střešního 
systému pro různé modely Mercedes-Benz. Využití pro: nosiče lyží a snowboardů, nosiče kol nebo 
střešní boxy. Prověřeno v Crash testech. Uzamykatelné. A2058900093

7 379 Kč C-sedan

Další informace o originálních 
doplňcích Mercedes-Benz naleznete  
v konfigurátoru příslušenství.
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Vychutnejte si pocit klidu, který vám nabízí rozšíření balíku služeb. Díky pečlivému servisu odborníků 
Mercedes-Benz si budete moci užít bezstarostnou jízdu.

Užijte si života.  
O váš vůz se postaráme my.

Servisní smlouvy

V životě jsou důležitější věci  
než myslet na servis vozu.

Dlouhodobá údržba.

Prodloužená záruka.

Komplexní péče.

Proto jsou zde bezstarostné balíčky Mercedes-Benz.

To nejlepší nebo nic. Tento postoj vyjadřuje závazek společnosti Mercedes-Benz vyvíjet a vyrábět prvotřídní a žádané vozy. Totéž platí i pro 
naše služby. Jsme vaším spolehlivým partnerem, pokud jde o veškeré záležitosti spojené s vaším vozem od údržby a služeb, jako je záruka 
mobility, až po jednotlivé díly, jako např. kola a pneumatiky.
Co přesně toto partnerství znamená pro vás osobně, je názorně vidět na příkladu bezstarostných balíčků společnosti Mercedes-Benz.  
Vy si vybíráte nabídku, která je pro vás nejvíce atraktivní, a na oplátku získáváte bezstarostnost. Jednoduše proto, že využíváte vysokou kvalitu 
služeb a že vkládáte vozidlo do rukou vynikajících a vyškolených odborníků, kteří používají pouze originální díly Mercedes-Benz.

Service Compact: Servisní údržba po zvolené období či počet ujetých kilometrů.

SERVICE COMPACT OBSAHUJE:

• Provádění pravidelné údržby v rozsahu prací předepsaných výrobcem
• Výměnu olejového filtru, kombinovaného, popř. prachového filtru,  

palivového filtru, zapalovacích svíček, olejové náplně, brzdové a chladicí kapaliny

Service Advance: Nadstandardní služby i po záruce.

VÝHODY BALÍČKU SERVICE ADVANCE:

• Neplatíte za závady spojené s výrobní nebo materiálovou vadou po uplynutí 
záruky, kterou poskytuje výrobce vozidla

• Zachování hodnoty vozidla pro budoucí prodej
• Prodloužení záruky přechází na případného budoucího majitele

Service Excellent vám zaručí:

VÝHODY BALÍČKU SERVICE EXCELLENT:

• Paušální náklady na provoz a opravy vozidla
• Optimální údržbu a opravy s využitím originálních dílů Mercedes-Benz
• Zachování mobility v rámci služby Mercedes-Benz Mobilo

Více informací vám sdělí váš prodejce Mercedes-Benz. 
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Mobilo

Když už nejsme schopni zabránit nejhoršímu, děláme 
vše, co je v našich silách, abychom pomohli. Asistenční 
služby, pojištění a také systém Mercedes-Benz Mobilo 
tu jsou, aby vám pomohly v případě nehody.

Bezpečně na 
cestách.

Asistenční služby s Mercedes-Benz Mobilo.

Systém tísňového volání.

Jediný kontakt je vše,  
co potřebujete. Program Mercedes-Benz Mobilo záruka mobility vám téměř v celé Evropě zařídí 

možnost pokračovat v cestě i v situaci, kdy váš vlastní Mercedes-Benz není pojízdný. 
V případě poruchy, menších problémů, nárazů a škrábanců, nehod a vandalismu nebo 
krádeže částí vám poskytneme rychlou pomoc na místě téměř kdekoli v Evropě.  
CAC helpline pracuje po celé Evropě a zajistí vám pomoc v mateřském jazyce bez 
ohledu na to, kde jste.

00800 1 777 7777 
+420 296 335 601 

Systém tísňového volání Mercedes-Benz je vaše záchranná síť v případě nouze. Pokud 
dojde k havárii, komunikační modul vašeho vozu se automaticky připojí k centru nouzových 
operací Mercedes-Benz. V tu chvíli systém předá přesnou polohu a počet cestujících 
ve voze, stejně jako informace o stavu vozidla. V případě potřeby jsou údaje o tísňovém 
volání okamžitě předány celoevropskému centru nouzových operací, aby bylo zajištěno co 
nejrychlejší zahájení vhodných opatření.

Z důvodu vaší bezpečnosti pracuje systém tísňového volání Mercedes-Benz automaticky  
v nepřetržitém provozu. Všechny ostatní standardní služby nabízené jako součást programu 
Mercedes me connect se aktivují až tehdy, když si je výslovně vyžádáte a přijmete podmínky 
použití.

Jako váš spolehlivý partner jsme připraveni být vždy po ruce, kdykoli to budete 
potřebovat. V případě nehody nám můžete jednoduše zavolat a my se postaráme  
o komunikaci s pojišťovnou, o vaše vozidlo, případně o poskytnutí náhradního vozu. 

Příjezd a odjezd technika
až k místu poruchy

Odtažení k nejbližšímu autorizovanému
servisu Mercedes-Benz

Taxi a veřejné dopravní prostředky
jako krátkodobé řešení vaší mobility

Náhradní vozidlo  
po dobu opravy

Bezplatné pokračování v cestě
pro vás a všechny spolucestující

Přenocování pro vás a všechny
spolucestující do 3 pracovních dnů

Organizační pomoc, např. při právních
otázkách nebo jazykových problémech

Pomoc na místě, drobné opravy
jsou provedeny ihned



www.mercedes-benz.cz

U zobrazených produktů mohlo dojít od tisku této brožury (03/2018) ke změnám. Všechny ceny v brožuře jsou nejvyšší možné včetně DPH. Autorizovaný servis 
má právo snížení ceny. 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 příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tato publikace může obsahovat modely a služby, které 
nejsou v jednotlivých zemích k dispozici. Pro aktuální a podrobnější informace se prosím obraťte na svého nejbližšího autorizovaného prodejce Mercedes-Benz.


