
JARO/LÉTO 2020

Jaro už je připravené. 
A co vy?
Těšte se na nové nápady, 
doplňky a služby, díky kterým
zažijete se svým vozem Mercedes-Benz 
ještě krásnější jaro a léto 2020. 
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Obsah.

Už téměř 150 let se snažíme, aby byl váš vůz během cest 
v té nejlepší kondici. Každým dnem rozvíjíme mobilitu tak, 
abyste měli z jízdy co největší požitek. Proto vám nabízíme 
pestrou škálu inovací a služeb dokonale přizpůsobených 
teplým ročním obdobím i vašemu vozidlu. Jaro a léto jsou 
už za dveřmi. Nechte se inspirovat a těšte se na slunce 
s vozy Mercedes-Benz. 

Nalaďte se na jarní vlnu.
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Jarní prohlídka

Jarní prohlídka
Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného servisního partnera.
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Péče, která je vidět  
na první pohled. 
Hvězda Mercedes-Benz je jasným příslibem splnění vašich vysokých nároků, 
dobrého vkusu a té nejvyšší kvality. Ovšem i přirozená krása potřebuje 
tu správnou péči. Proto vám doporučujeme jarní kontrolu u autorizovaných 
servisních partnerů Mercedes-Benz. Proč? Jednoduše proto, aby váš vůz 
na jaře vypadal zase jako nový.

Nejlepší servis – dobrý pocit.
Zkontrolujeme vám: 

• tlak a profil pneumatik
• funkci a optimální seřízení světel
• kvalitu brzdové kapaliny
• brzdové destičky a kotouče – vizuální 

kontrola
• podvozek – vizuální kontrola
• hladinu oleje v motoru
• stav klaksonu
• těsnění chladicího systému
• funkčnost ostřikovačů a světlometů
• napnutí a stav klínového řemene
• stav stěračů
• stav čelního skla
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Vyčištění klimatizace

Nechte alergie za dveřmi.

Čištění klimatizace
Náš tip: Dopřejte své klimatizaci alespoň jednou do roka pravidelnou a profesionální péči. 
Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného servisního partnera.

S novým ročním obdobím je tu zase pylová sezona.

A i když pyl nemusí znít tak děsivě jako sněhová vánice, může mít řadu nepříjemných důsledků jako kýchání, rýma, vyrážka nebo únava. 
Kompletní vyčištění klimatizace však nedoporučujeme jen alergikům. Klimatizaci vyčistíme jak od pylů, tak plísní, bakterií, virů a jejich 
zárodků. 

Díky důkladnému vysokotlakému čištění se budete moci bez obav zhluboka nadechnout.

Jaro/léto 2020
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Lišty stěračů

Originální lišty stěračů Mercedes-Benz.
 
Originální lišty stěračů Mercedes-Benz poskytují skvělý rozhled díky hned několika svým vlastnostem. Směs přírodní a syntetické gumy 
zaručuje optimální elasticitu i vyšší životnost. Jejich specifický design, který se přizpůsobuje oblému tvaru čelního skla, napomáhá bezchybně 
odstranit vodu i veškeré nečistoty. Navíc s naprostým minimem hluku v jakékoliv situaci. A to vše jsme otestovali v rychlosti 250 km/h.

Čistota – půl bezpečí.

Model  Přední stěrače  Zadní stěrače

Třída A (176), CLA (117)  A 176 820 43 00 1 316 Kč  A 176 820 05 45 436 Kč  

Třída B (246)  A 246 820 27 00 1 466 Kč  A 246 820 10 45 457 Kč 

Třída C (205)  A 205 820 23 00 1 652 Kč  A 205 820 05 45  457 Kč 

Třída E (213)  A 213 820 57 01 1 771 Kč  A 156 820 00 45 457 Kč

GLC (253)   A 205 820 57 00 1 635 Kč A 253 820 87 00  402 Kč

GLE (166)  A 166 820 10 45 1 774 Kč



Stejně jako vy, i váš Mercedes-Benz si zaslouží tu nejlepší péči, kterou můžeme poskytnout. Vyberte si z našich originálních prostředků 
určených jak pro exteriér, tak interiér vašeho vozu. Díky těmto přípravkům se snadno zbavíte lehkého i většího znečištění, aniž byste 
se museli bát poškození laku nebo materiálů použitých v interiéru.

Péče o vůz

Komplexní péče a ochrana.
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3 Souprava pro čištění vnějších částí vozidla

Díky této kompletní sadě v tašce s logem Mercedes-Benz budete 
mít to nejdůležitější pro péči o exteriér svého vozu vždycky po ruce. 
Dva univerzální čisticí prostředky: autošampon a čistič disků 
s houbičkou a hadříkem.

4 Odstraňovač hmyzu

Možná patříte mezi sběratele vzácných brouků, ale stopy, které 
zanechává hmyz na vašich sklech, ve své sbírce jistě nechcete. 
Odstraňovač hmyzu vás rychle a šetrně zbaví zbytků hmyzu ze skel, 
lakovaných, chromovaných a plastových povrchů.

1 SummerFit koncentrát do ostřikovačů

Ať už svítí slunce, nebo hustě prší, SummerFit smyje špínu z oken, 
odstraní oslňující účinky způsobené sušením a horkým voskem 
a zároveň sklo chrání při mytí auta.

21 3

2 Rychločistič Quick & Clean „ecolabel“, 500 ml

Tento čistič vám pomůže udržet interiér i exteriér vašeho vozu 
perfektně čistý. Univerzální sprej na všechny povrchy účinně odstraní 
otisky prstů i silnější znečištění.

314 Kč / A 002 986 51 71 

Jaro/léto 2020

114 Kč / A 001 986 80 71 17 

364 Kč / A 002 986 11 71 11 1 312 Kč / A 211 986 01 00 09 

4
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Nosné systémy Mercedes-Benz

Poradí si s každým 
nákladem.

Střešní boxy
Už máte vše sbaleno? Střešní boxy Mercedes-Benz skvěle vypadají, jsou praktické, 
aerodynamicky tvarované a především extra prostorné! Navíc je naši vývojáři důkladně 
testují během náročných jízd ve vysokých rychlostech. 

Nosiče jízdních kol
Na výjimečně lehký střešní nosič můžete namontovat kola ještě předtím, než jej připevníte 
na střechu. Nosný rám je navíc možné sklopit, pokud není zrovna využíván, a tím se sníží 
odpor vzduchu. Zadní nosič kol na tažné zařízení je uzamykatelný a umožňuje bezpečnou 
přepravu až 3 jízdních kol. S maximálním zatížením 54 kg a snadnou montáží na tažné 
zařízení jednoduše přepravíte kola všech pasažérů. Nosič je vhodný i pro většinu elektrokol. 
Díky promyšlenému kladkovému mechanismu budete moci otevřít zavazadlový prostor, 
i když jsou kola připevněna. 

Střešní nosiče
Multifunkční hliníkový nosič s aerodynamickým profi lem inspirovaným leteckým designem, 
který snižuje hluk, se dokonale hodí k vozům značky Mercedes-Benz. 

Bez ohledu na to, kam se vydáte a kolik toho budete mít s sebou i před sebou – střešní boxy a nosiče jízdních kol budou vaším ideálním 
společníkem. Nejenže si budete moci vzít s sebou, cokoliv vás napadne, ale díky tomu, že jsou podrobovány přísným zkouškám designu, funkčnosti 
a bezpečnosti, jsou zárukou maximální účinnosti i uživatelského komfortu. Kvalita nosných systémů Mercedes-Benz navíc výrazně přesahuje 
předepsané bezpečnostní normy.
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Střešní box Mercedes-Benz 400

13 571 Kč / A 000 840 01 00

Nosič jízdního kola

4 775 Kč / A 000 890 02 93

Základní střešní nosiče

8 247 Kč / A 253 890 05 93

Střešní box Mercedes-Benz 450

16 465 Kč / A 000 840 02 00

Nosič jízdního kola na tažné zařízení, 3 kola

19 358 Kč / A 000 890 18 00

dubnová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %

březnová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %

květnová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %
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Poradí si s každým 
nákladem.

Cestovní doplňky

Bezdrátová sluchátka
Optimálně padnou, příjemně se nosí a přinášejí perfektní 
zvukový zážitek: díky technologii Bluetooth si vychutnáte 
požitek z poslechu bez drátů a 3D zvukový efekt vám 
nabídne prostorový zvuk. Volitelná funkce Hybrid Active 
Noise Cancelling se postará o jeho nejlepší kvalitu bez 
okolních ruchů. Díky headsetové funkci lze pomocí 
sluchátek vyřizovat i telefonní hovory. 

Základní držák, Style&Travel 
Pomocí klipových úchytek můžete k opěrce hlavy 
snadno připevnit tablet, ramínko na oděvy, sklápěcí 
stolek nebo akční kameru. 

Ramínko na oděvy, Style&Travel
Ať už oblek, večerní šaty, nebo oblíbená košile – 
elegantní zaoblené ramínko lze snadno připevnit za 
sedadlo řidiče nebo spolujezdce, a tak máte i po dlouhé 
jízdě o upravený vzhled postaráno. 

Držák na tablet, Style&Travel
Zejména při delších cestách je příjemné, když se můžete 
dobře bavit. Tablet můžete jednoduše umístit do držáku 
a pohodlně sledovat fi lmy nebo hrát oblíbené hry. 

Mercedes-Benz je komplexním příslibem kvality – od velkých věcí až po ty nejmenší 
detaily. Často jsou to právě maličkosti, které nám přinášejí největší potěšení. 
Posuďte sami.

Optimálně padnou, příjemně se nosí a přinášejí perfektní 
zvukový zážitek: díky technologii Bluetooth si vychutnáte 
požitek z poslechu bez drátů a 3D zvukový efekt vám 
nabídne prostorový zvuk. Volitelná funkce Hybrid Active 
Noise Cancelling se postará o jeho nejlepší kvalitu bez 
okolních ruchů. Díky headsetové funkci lze pomocí 
sluchátek vyřizovat i telefonní hovory. 

7 495 Kč / A 223 820 99 03

753 Kč / A 000 810 33 00

2 200 Kč / A 000 810 34 00

2 778 Kč / A 000 827 20 00

Maximální komfort 
do nejmenšího detailu. 

červnová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %

červnová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %

červnová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %

Jaro/léto 2020
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Autosedačky

To nejlepší pro ty nejmenší. 

BABY-SAFE plus II
Příjemně vytvarovaná hluboká sedačka 
chrání všechny citlivé oblasti vašeho malého 
pokladu, aby mohl klidně spát a vy řídit. 
Vhodná do 15 měsíců a až 13 kg.

9 404 Kč / A 000 970 13 02

DUO plus
Sedačka vhodná od 9 měsíců až do 4 let. 
Toto široké rozpětí umožňuje její výškové 
nastavení, díky kterému roste spolu 
s vaším dítětem. Současně je vybavena 
bezpečnostním pásem ISOFIX, vyztuženou 
opěrkou hlavy a prodyšným větráním.

10 996 Kč / A 000 970 17 02

KIDFIX XP
Tříbodový bezpečnostní pás ISOFIX zajišťuje 
nejen pocit 100% bezpečí při každé jízdě, 
ale i snadné upevnění této autosedačky. 
Snadno ji lze proměnit na podsedák, a tak 
je vhodná pro děti od 3,5 roku až do 12 let 
(přibližně od 15 do 36 kg).

8 970 Kč / A 000 970 23 02 

Napříč historií značky Mercedes-Benz byla bezpečnost vždy hlavním tématem. 
A jinak tomu není ani u dětských sedaček. Ovšem abyste dorazili do cíle opravdu 
bez nepříjemností, je velmi důležitý i komfort řidiče a ostatních pasažérů. Proto 
se snažíme, aby cestování vozem Mercedes-Benz bylo pro ty nejmenší nejen 
bezpečné, ale i vysoce pohodlné. 

10
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tak aby člověk nebyl ve stresu a měl 
dostatek času. S tím nám pomáhají 
pokročilé navigační systémy v našich 
vozidlech, kde si lze naplánovat například 
jízdy na celou dobu dovolené včetně 
zajímavých míst. Mezi další oblíbenou 
zábavu pro děti patří různé multimediální 
systémy na palubě. Mercedes-Benz 
je v této oblasti opět na špičkové úrovni, 
jelikož nabízí různá uchycení pro tato 
zařízení, napájecí sloty, Wi-Fi ve vozidle 
a podobně.

Pavel Musil:
Největší důraz bych kladl na bezpečnost 
dítěte, ať už správně zvolenou dětskou 
sedačkou, nebo jejím vhodným umístěním 
ve vozidle. Řidič vozidla s dětmi na palubě 
by tomuto stavu měl přizpůsobit styl 
jízdy, ten má na bezpečný návrat z cesty 
zásadní vliv. No a když po cestě dojde 
chuť hrát slovní fotbal nebo hádej, 
na co myslím, přichází na řadu upoutání 
pozornosti dětí různými doplňky, například 
zábavou na zadních sedadlech, jak jinak 
než od Mercedes-Benz.

prémiovou značku a mohu prohlásit, 
že značka Mercedes-Benz je na špičce, 
co se týče designu, technologie 
a kvality.

Pavel Musil: 
Mercedes-Benz byla a je značka 
širokého portfolia vozidel, která mají 
společnou vysokou míru pasivní 
i aktivní bezpečnosti, vynikají 
nezaměnitelným designem a jsou 
lídrem v implementaci nových 
technologií. To jsou vlastnosti, které 
na Mercedes-Benz obdivuji.

Jaké servisní služby byste 
doporučil řidičům, aby si 
užili jaro a léto naplno?

Radovan Michálek: 
Doporučil bych zejména, aby veškerou 
údržbu, ale také například pneuservisní 
služby prováděli v síti autorizovaných 
servisů, kde jejich vozidlo vždy dostane 
tu správnou péči. Jedná se zejména 
o nabídky údržby a dílů určené přímo 
pro jejich vozidlo, které zaručí jeho 
bezvadný provoz po celou dobu.

Pavel Musil: 
V první řadě je stav pneumatik, ať ještě 
v časném jaru zimních, tak i po přezutí 
letních. Doporučuji provedení kontrolní 
geometrie, která odhalí případné 
odchylky nastavení podvozku. Neméně 
důležitá je dezinfekce klimatizace, 
aby při prvním startu klimatizace 
po oteplení byly eliminovány vlivy 
její zimní nečinnosti. Samozřejmostí 
pak je péče o lak vozidla, kontrola 
provozních kapalin, stejně jako stav 
a funkčnost stírátek.

Cestování s dětmi je někdy 
náročné. Jak udělat cestu 
na rodinnou dovolenou 
co nejpohodlnější a zároveň 
nejbezpečnější? 

Radovan Michálek: 
Nejdůležitější je asi dobré plánování. 
Je důležité si dobře naplánovat 
dobu, kdy vyrazíte na cestu, a trasu, 

Radovan Michálek
vedoucí servisních služeb, Hošek Motor

 Pavel Musil 
vedoucí zákaznického servisu, 
CENTRUM Moravia Sever Ostrava

Jak dlouho a na jaké pozici 
pracujete pro značku 
Mercedes-Benz?

Radovan Michálek: 
Pro značku Mercedes-Benz pracuji 
na pozici vedoucího servisních služeb 
zhruba devátý rok.

Pavel Musil: 
Pro značku Mercedes-Benz pracuji 
od jara roku 1998, kdy jsem nastoupil 
do společnosti Centrum Moravia 
v Olomouci na pozici automechanik. 
V roce 2001 jsem v rámci společnosti 
přešel na pozici technik příjmu. 
Velkou výzvou pro mě byla nabídka 
místa vedoucího poprodejních služeb 
v sesterské společnosti CENTRUM 
Moravia Sever v Ostravě, na jejímž 
rozvoji se doposud podílím.

Proč je zrovna 
Mercedes-Benz 
vaší srdcovkou?

Radovan Michálek: 
Před prací pro značku Mercedes-Benz 
jsem pracoval pro jinou německou 

Mercedes-Benz interview

prémiovou značku a mohu prohlásit, 
že značka Mercedes-Benz je na špičce, 
co se týče designu, technologie 
a kvality.

Jak dlouho a na jaké pozici 
pracujete pro značku 
Mercedes-Benz?

Radovan Michálek: 

Mercedes-Benz interview

Nová sezona očima expertů.
Jaro/léto 2020



Pneumatiky
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Když jde o obutí, 
nedělejte kompromisy. 
Stejně jako jste nedělali kompromisy při výběru svého vozu, nemusíte je dělat ani 
při výběru toho nejlepšího obutí pro svůj Mercedes-Benz. Ve spolupráci se světovými 
prémiovými výrobci vyvíjíme pneumatiky i kompletní kola s označením Mercedes 
Original. Výsledkem je obutí perfektně přizpůsobené jednotlivým modelům i vašim 
nárokům na bezpečnost a pohodlí.

Pneumatiky i kompletní kola Mercedes Original můžete zakoupit v autorizovaných servisech Mercedes-Benz. Budete tak mít jistotu, 
že jste zvolili ideální obutí pro svůj vůz a využili služeb odborníků, kteří vašemu vozu rozumí.

Svěřte svůj vůz do těch nejlepších rukou i v případě výměny pneumatik nebo kompletních kol. V našich autorizovaných servisech 
na vás čekají profesionálové disponující know-how potřebným k zajištění bezchybných jízdních vlastností vašeho vozu.

Pneumatiky MOS. 
Ticho jako exkluzivní zážitek.
Pneumatiky Mercedes Original Silent 
vám během jízdy dopřejí výjimečný 
akustický komfort. 

Pneumatiky MO1. 
Dravě sebevědomý výkon.
Pneumatiky Mercedes Original 1 jsou 
speciálně navrženy pro sportovní jízdu 
ve vašem voze Mercedes-AMG. 

Pneumatiky MOE. 
Bezpečí při nestandardní situaci.
Pneumatiky Mercedes Original Extended 
vás i při defektu bezpečně dovezou 
do nejbližšího servisu. 

Soutěž
Zapojte se do soutěže a získejte slevu až 10 % 
na pneumatiky a kompletní kola. Podmínky 
účasti a údaje o trvání soutěže naleznete 
na nedelejtekompromisy.cz/pneumatiky



Pneumatiky
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Třída A (177), Třída B (247),
CLA (118)

Hankook VENTUS S1 EVO MO
205/55 R17 91W / QALCZHA1020560

2 810 Kč
B A 68 dB

Třída A (177), Třída B (247),
CLA (118)

Pirelli CINTURATO P7 MO
225/45 R18 91W / QALCZPI2706700

3 683 Kč
B A 70 dB

Třída C (205)

Bridgestone POTENZA S 001 MO 
225/45 R18 95Y / QALCZBR11171
245/40 R18 97Y / QALCZBR11100

3 896 Kč
3 520 Kč

A B 71 dB

Třída C (205)

Continental SPORTCONTACT 5 MOE
225/40 R19 93Y / QALCZCO0356273000
255/35 R19 96Y / QALCZCO0356381000

6 277 Kč
5 649 Kč

E A 73 dB

Třída E (213), Třída E kupé 
a kabriolet (238)

Hankook VENTUS S1 EVO MO
245/45 R18 100Y / QALCZHA1015147

3 599 Kč
B A 70 dB

Třída E (213), Třída E kupé 
a kabriolet (238), CLS (257)

Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO
245/40 R19 98Y / QALCZGO548815
275/35 R19 100Y / QALCZGO548816

4 609 Kč
6 178 Kč

A B 71 dB

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

Bridgestone DUELER H/P SPORT MO
235/60 R18 103V / QALCZBR8114

3 460 Kč
C B 70 dB

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

Pirelli SCORPION VERDE MO
235/55 R19 101V / QALCZPI2489800

3 934 Kč
C B 71 dB

GLE (166)

Dunlop SP SPORT MAXX GT MO
265/45 R20 104Y / QALCZDU546078

5 419 Kč
E C 70 dB

Třída E All Terrain (213 AT),
Třída S (222), Třída S kupé (217)

Continental SPORTCONTACT 5 P MO
245/40 R20 99Y / QALCZCO0356800000
275/35 R20 102Y / QALCZCO0358459000

6 294 Kč
6 583 Kč

C A 73 dB

Třída S (222), Třída S kupé (217)

Bridgestone POTENZA S 001 MO
245/45 R19 102Y / QALCZBR5833
275/40 R19 101Y / QALCZBR5834

5 122 Kč
5 408 Kč

C B 71 dB

GLA (156)

Dunlop SP SPORT MAXX GT MO
235/50 R18 97V / QALCZDU529100

3 348 Kč
C B 70 dB

GLE kupé (292), GLE (167), GLS (X167)

Continental SPORTCONTACT 6 MO
275/45 R21 107Y / QALCZCO0357951000
315/40 R21 111Y / QALCZCO0357952000

6 549 Kč
7 453 Kč

B A 74 dB

GLE (167), GLS (X167), Třída G (463)

Michelin LATITUDE SPORT 3 MO
275/50 R20 113W / QALCZMI418803

7 072 Kč
B A 70 dB

AMG GT 4D (290)

Michelin PILOT SPORT CUP 2 MO1
275/35 R21 103Y / QALCZMI688399
315/30 R21 105Y / QALCZMI525492

8 956 Kč
11 383 Kč

E E 73 dB

Jaro/léto 2020
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Je to vůbec ještě auto... 
nebo snad mnohem víc? 
Čím se liší lidé od strojů? Možná by se dalo říci, že vším. 
Jsou však vozy Mercedes-Benz pouhými stroji?

Vyvíjíme a vyrábíme vozidla tak, aby nám usnadňovala život. A zároveň aby se stala jízda skutečným zážitkem pro všechny smysly. 
Mercedes-Benz představuje emoci. To můžete sami pocítit při každé jízdě. 

Díky inteligentním palubním technologiím se mobilita nyní posouvá ještě o krok dál. Inteligentní řízení je u nás už standardem, 
vaše jízda se tak stává efektivnější, pohodlnější a udržitelnější – což je dobré pro vás i životní prostředí. 

14

Výlet do historie
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Mercedes-Benz COMAND – 
intuitivní porozumění: 

Infotainment systém se díky systému 
COMAND stal extrémně inteligentním – 
od sterea až po satelitní navigaci. Od jeho 
světové premiéry v 90. letech jsme jej 
neustále vyvíjeli a vylepšovali. Dnes 
COMAND funguje rychleji a přesněji 
než kdy předtím. Váš vůz se tak může 
stát plnohodnotnou mobilní kanceláří.
Intuitivní ovládání systému COMAND 
pomocí rolovacího kolečka a touchpadu 
lze využít v případě různých funkcí vozidla. 
A navíc můžete prostřednictvím Bluetooth 
handsfree snadno volat nebo přijímat 
hovory, aniž byste museli sundat ruce 
z volantu. 

Do mnoha nových modelů Mercedes-
 -Benz lze nyní dokonce integrovat Wi-Fi, 
a vy tak pomocí Apple CarPlay® nebo 

Android Auto™ získáte přístup ke všem 
funkcím vašich digitálních zařízení. 
Tak pohodlná a mobilní může být dnes 
práce i zábava. A kolizní asistent, asistent 
dodržení bezpečné vzdálenosti a systém 
varování při vybočení z jízdního pruhu 
se samozřejmě postarají o to, abyste 
bezpečně a v pořádku dorazili do cíle. 

 „Hej, Mercedesi.“ 
Ahoj, MBUX. 

I nadále určujeme trendy a vyvoláváme 
senzace – jako s MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience), systémem, který byl 
poprvé představen na veletrhu CES 
2018 v Las Vegas. Systém vás na první 
pohled zaujme brilantními obrazovkami 
s vysokým rozlišením a působivým 3D 
zobrazením. Displej umožňující plnou 
individualizaci generuje relevantní data 
a informace o vozidle v reálném čase. 

Navigace disponuje rozšířenou realitou 
a je vybavena výkonným soft warem.
 „Hej, Mercedesi“ je klíčovým spojením 
pro rozpoznání řeči, které přináší další 
revoluci v běžném ovládání vozidel 
a tradiční automobilové standardy 
nechává upadnout v zapomnění. 

Mercedes-Benz pro všechny 
smysly. 

Je fascinující sledovat, jak se mobilita 
vyvíjí. Řízení a pohyb automobilu 
jsou čím dál tím jistější, pohodlnější 
a příjemnější. Jsme hrdí na to, že jsme 
v tomto ohledu průkopníky a hybnou 
silou nového vývoje. A i v budoucnu 
budeme pracovat na tom, abychom 
vám, řidičům vozů Mercedes-Benz, 
mohli nabídnout jen to nejlepší. Těšte 
se na to, co přijde. My jsme připraveni.

15
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Vybavte se na budoucnost.
Díky Mercedes me zažijete zcela nový druh propojení se svým vozidlem a získáte tak 
osobního digitálního průvodce, který vám usnadní život. Mobilní aplikace dokáže najít 
zaparkovaný vůz a umožní kdykoliv zjistit aktuální údaje o vozidle – od počtu ujetých 
kilometrů přes tlak v pneumatikách až po hladinu paliva v nádrži.

Mercedes me vám vždy pomůže najít optimální trasu, ať už se nacházíte uprostřed města, nebo projíždíte rozlehlou krajinou. Usnadní vám 
hledání parkovacího místa, a dokonce nalezne alternativu mobility v případě, že svůj Mercedes zrovna nemáte na dosah.

Začít používat službu Mercedes me je jednoduché a zvládnete to ve třech krocích. Stačí se zaregistrovat na stránkách www.mercedes.me,
propojit váš vůz Mercedes-Benz s účtem Mercedes me, stáhnout aplikaci, a můžete vyrazit na cesty.

Kompatibilitu svého vozidla s Mercedes me snadno ověříte na stránkách www.mercedes.me.

Mercedes me Adapter
Připojte se dodatečně ke světu Mercedes me díky Mercedes me Adapter, který je vhodný pro většinu 
modelů Mercedes-Benz od roku výroby 2002. Objednejte si instalaci Mercedes me Adapter online 
u svého autorizovaného servisního partnera.



Mercedes me
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In-Car Office

Automatický vstup do konferenčního hovoru, 
automatická navigace na místa z plánovacího 
kalendáře a mnoho dalších funkcí vám  
umožní naplno pracovat, aniž byste museli 
sundat ruce z volantu.

Monitorování vozidel

S touto službou můžete sledovat polohu  
svého vozidla prostřednictvím chytrého 
telefonu či portálu Mercedes me, takže 
budete vždy přesně vědět, kudy vaše  
vozidlo zrovna jede nebo kde je  
zaparkováno. 

Integrace chytrého telefonu

Obrazovku svého mobilního telefonu  
si můžete snadno zobrazit na media displeji 
svého Mercedesu a získat tak přístup 
k dopravním informacím, zprávám i hovorům, 
médiím nebo vybraným aplikacím jiných 
poskytovatelů.

Proměňte svůj Mercedes-Benz v mobilní kancelář, mějte vždy přehled o tom,  
kde jste zaparkovali, nebo rozšiřte schopnosti svého vozu díky integraci chytrého  
telefonu. Aplikace Mercedes me vám otevírá dveře ke službám:

Nezapomeňte Mercedes me včas obnovit.
Než vyrazíte na cesty a dovolené, ujistěte se, že je vaše předplatné
Mercedes me aktuální. Datum vypršení platnosti snadno zjistíte v aplikaci
Mercedes me.
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KolekceKolekce

Kolekce 
Mercedes-Benz 2020.Mercedes-Benz 2020.

Dámské sluneční brýle, Lifestyle
Barva: hnědá Havana
Materiál: nerezová ocel / acetátové vlákno
Skla od Carl Zeiss Vision
100% UV-A/UV-B ochrana (UV-400)

B6 695 3488

2 602 Kč

Pánské sluneční brýle, Business
Barva: antracitová/černá
Materiál: nerezová ocel / acetátová vlákna
Skla od Carl Zeiss Vision
100% UV-A/UV-B ochrana (UV-400)

B6 695 3486

5 785 Kč

Dámské hodinky, Basic
Barva: růžové zlato / béžová
Materiál: nerezová ocel / perleť / kůže
Průměr: cca 35 mm
Voděodolné do 10 ATM
Strojek quartz Ronda 702 

B6 695 4184

3 759 Kč

Dámský batoh
Barva: šedobéžová
Materiál: hovězí kůže
Rozměry: cca 28 × 14,5 × 32 cm
Nastavitelné ramenní popruhy 

B6 695 5034

6 942 Kč

Láhev na vodu Myfl avour
Barva: průhledná/stříbrná
Materiál: tritan bez BPA
Objem: cca 0,75 l
S bodcem pro ovoce na dochucení vody 
Možno mýt v myčce
Od Eva Solo pro Mercedes-Benz

B6 695 5015

866 Kč

srpnová zvýhodněná 
cenová nabídka

srpnová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %

-20 %
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Kolekce

Pánské sluneční brýle, Business
Barva: antracitová/černá
Materiál: nerezová ocel / acetátová vlákna
Skla od Carl Zeiss Vision
100% UV-A/UV-B ochrana (UV-400)

B6 695 3486

5 785 Kč

Batoh
Barva: černá
Materiál: polyuretan/polyester
Rozměry: cca 30 × 13 × 43 cm
Voděodolný materiál
Polstrovaná zadní část
Možnost nasunutí na rukojeť kufru
Polstrované nastavitelné ramenní popruhy 

B6 695 5032

3 470 Kč

Peněženka
Barva: černá
Materiál: italská telecí kůže
Rozměry: cca 12,5 × 2 × 10 cm
Různé přihrádky na bankovky, mince a karty

B6 695 3960

2 602 Kč

Mazlicí dečka Carl
Barva: béžová
Materiál: polyesterový plyš
Rozměry: cca 30 × 7 × 33 cm 

B6 695 3259

229 Kč

Přívěsek na klíče
Barva: růžové zlato
Materiál: nerezová ocel / perleť / potaženo PVD
Délka: cca 10 cm
Kroužek na klíče se třemi dalšími minikroužky

B6 695 3744

2 312 Kč

Elektrické autíčko,
Mercedes-AMG GT S
Barva: solární žlutá / sněhově bílá
Materiál: umělá hmota
Rozměry: cca 132,5 × 46,5 × 68 cm
Váha: cca 14,3/13,6 kg
Pro děti od 3 let
Od Injusi pro Mercedes-Benz 

B6 696 3811

8 678 Kč

Koloběžka
Barva: černá
Materiál: hliník
Rozměry ve složeném stavu:
cca 86 × 35 × 12 cm
Nosnost až cca 100 kg
Od 14 let

B6 695 5043

5 785 Kč

Kšiltovka
Barva: černá
Materiál: bavlna
Nastavitelná velikost 

B6 695 4531

576 Kč

Pánské hodinky,
Mercedes-Benz Automatic
Barva: černá/stříbrná/modrá
Materiál: nerezová ocel 
Průměr: 43 mm
Zobrazení data
Voděodolné do 10 ATM

B6 695 3968

23 120 Kč

Jaro/léto 2020
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Stačí si jen zapsat tato čísla:Příjezd technika až k místu nehody.

Pomoc na místě: drobné opravy
jsou provedeny okamžitě.

Odtažení vozu k nejbližšímu
servisnímu partnerovi
Mercedes-Benz.

Taxi, přepravní služba a veřejná
doprava jako krátkodobé řešení
vaší mobility.

Služba dodání vozu v okruhu
až 50 km.

00800 1 777 7777*
00420 296 335 601

*Při volání u některých mobilních operátorů mohou být účtovány poplatky.

Všechny problémy vyřeší Mobilo.

Náhradní vůz po dobu opravy.

Bezplatné pokračování v cestě 
pro vás i všechny spolucestující.

Přenocování pro vás i všechny
spolucestující do 3 pracovních
dnů.

Vrácení vozu k nejbližšímu servisnímu
partnerovi Mercedes-Benz v místě
vašeho bydliště.

Organizační podpora v právních
otázkách a případných jazykových
potížích v zahraničí.

Mercedes-Benz Mobilo

20

Bohužel jsou jízdy bez nehod stále jen pouhou vizí. Poruchám a nehodám se zatím 
nevyhneme. A to ani u vozů Mercedes-Benz. I v takových situacích si však umíme 
poradit: pomocí služby Mercedes-Benz Mobilo se postaráme o řešení nepříjemné 
situace. Není-li možné opravit škodu okamžitě, zajistíme vám a vašim blízkým 
rezervaci v blízkém hotelu a vy pak můžete další den bez obav pokračovat v cestě. 
Skvělá služba bez dodatečných výdajů, kterou vám nabízíme zcela zdarma.1

1 Služba Mercedes-Benz Mobilo 
se prodlužuje automaticky o jeden 
rok po každé servisní prohlídce 
u autorizovaného partnera společnosti 
Mercedes-Benz provedené dle 
požadavků výrobce. A může to trvat 
až třicet let. Bez dalších nákladů.
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Všechny problémy vyřeší Mobilo.

Jaro a léto jsou právem považovány za nejkrásnější období v roce. Aby tomu bylo 
stejně i v případě nehody, tak nám pokud možno co nejdříve zavolejte. Rychle 
a efektivně za vás vyřídíme veškerou dokumentaci související s nehodou, postaráme 
se o vaše pojištění a poskytneme vám kvalitní náhradní vozidlo. A kromě toho budete 
vědět, že se o opravu vašeho vozu starají experti z rodiny Mercedes-Benz. 

Kompletní servis 
na jednom místě.

Opravy škod po nehodách

Aby žádná srážka nenesla trvalé následky.
Při opravách používáme výhradně originální díly a na naše odborné znalosti se můžete spolehnout. Jedině oprava v autorizovaném 
servisu garantuje zachování maximální dlouhodobé hodnoty vašeho vozidla, čímž získáváte výhodu při případném prodeji.

Mercedes-Benz SmallRepair

Oprava skel. 
I drobné poškození čelního skla může ohrozit vaši bezpečnost. Prasklina (pavučina) nejen omezuje váš výhled, ale snižuje maximální 
nosnost střechy. V případě policejní kontroly vám navíc za jízdu s poškozeným čelním sklem hrozí pokuta a ztráta bodů.
Obraťte se na nás, čelní sklo opravíme nebo vyměníme podle místa a rozsahu poškození.*

Opravy exteriérů.
Zbavíme vaše vozidlo škrábanců, promáčknutí i dalších vad na kráse. K opravám využíváme 
speciální metody a materiály, díky kterým bude vaše karoserie zase jako nová. Poškozené místo 
dokážeme precizně opravit tak, aby nebylo třeba vyměňovat či lakovat celý díl v případech, 
kdy je to technologicky možné.*

*Způsob opravy vždy závisí na odborném posouzení přijímacího nebo nehodového technika.

Mercedes-Benz RepairJaro/léto 2020



22

Vydejte se správnou cestou.

Chcete-li Garmin aktivovat, stačí vložit SD kartu obsahující navigační software a mapová data – a pak je už jen pravidelně aktualizovat.

Na cestě beze zmatků.
Díky přehlednému menu v designu Mercedes a uspořádané struktuře se navigace stane naprosto přirozenou součástí každé vaší jízdy 
i interiéru vozidla.

Ekonomicky i ekologicky.
Efektivní funkce navigace pomáhají snižovat spotřebu paliva, čímž šetří vaše peníze i životní prostředí.

Dodatečné vybavení navigačním systémem Garmin.
Navigačním systémem Garmin lze vybavit i některé starší modely. Obraťte se na svého servisního partnera, který vám poradí ohledně 
kompatibility navigace s vaším vozem.

Navigace

Chcete si každou jízdu opravdu užít a neřešit spory ohledně zvolené cesty?  

Navigace Garmin MAP PILOT za vás vybere vždy tu nejkratší trasu, abyste na dané místo dorazili včas a zároveň bez nepříjemných 
překážek, ať už v podobě dopravní zácpy, či nečekané zatáčky. Velký displej multimediálního systému zobrazuje mapy se všemi užitečnými 
informacemi barevně a ve vysokém rozlišení, takže budete mít celou svou nadcházející cestu přehledně přímo před sebou. Nabízí také 
zobrazení ve 3D s přesným znázorněním ulic a budov, které vám pomohou v orientaci. Navigaci lze jednoduše ovládat pomocí ovladače, 
touchpadu nebo hlasem. 

Garmin MAP PILOT 
Aktualizace map Evropy 2019/2020 
A 213 906 45 07 / A 218 906 74 03  

5 353 Kč
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Servisní balíčky

Svěřte svůj vůz do nejlepších rukou a objevte prvotřídní servisní služby pro vás i váš 
Mercedes. Vynikající servis často dotvářejí detaily, které však v konečném výsledku 
přinášejí bezkonkurenční kvalitu. Například když vám váš partner Mercedes-Benz  
při údržbě vozu ušetří drahocenný čas nebo zahladí nepříjemné stopy všedního dne.

Proto vám nabízíme servisní smlouvy společnosti Mercedes-Benz, s nimiž máte vždy záruku výše nákladů, dokonalou možnost plánování 
a především každodenní jistotu a komfort těch nejlepších služeb. O pravidelnou údržbu vašeho vozu se vždy postarají kvalifikovaní 
specialisté v našich servisních střediscích. Financování servisu a údržby si můžete pohodlně rozložit do pevných měsíčních splátek. 
Podle rozsahu jednotlivých výkonů vás navíc nečekají žádné další servisní náklady za nečekané opravy, údržbu nebo díly podléhající 
opotřebení. Váš vůz si současně déle zachovává svou hodnotu, neboť používáme výhradně originální díly Mercedes-Benz. A k vašemu 
komfortu v neposlední řadě přispěje i možnost zobrazit si stav osobní servisní smlouvy v prostředí aplikace Mercedes me.  
Spolehněte se na nás! Jsme vaším partnerem v každé situaci. 

Spolehlivým partnerem  
v každé situaci.

23
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U zobrazených produktů mohlo dojít od tisku této brožury (03/2020) ke změnám. Všechny ceny v brožuře jsou nejvyšší možné včetně DPH. Ceny jsou platné od 1. 4. 2020. Autorizovaný servis má 
právo na 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 ve všech zemích k dispozici. Pro aktuální a podrobnější informace se prosím obraťte na svého nejbližšího autorizovaného prodejce 
Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.cz
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