
Při péči o kvalitu je třeba kvalita.
Originální výrobky na ošetřování osobních vozů Mercedes-Benz.





To nejlepší, nebo nic 
– také při péči o auta.
Naleštěný lak, blyštivá kola, čistý interiér – s Mercedesem si 
kupujete kvalitu, která je jasně viditelná. Chraňte hodnotu svého 
Mercedesu a zvyšte jeho přitažlivost pro další prodej pomocí 
originálních prostředků Mercedes-Benz k ošetřování osobních 
vozů. 

Všechny výrobky jsou přizpůsobeny vašemu Mercedesu – bez 
ohledu na to, zda jsou určeny k použití pro exteriér nebo interiér,  
na léto nebo zimu. Protože se pro originální výrobky Mercedes-Benz 
k ošetřování osobních vozů používají pouze vybrané složky, jsou 
šetrné k materiálům a neškodné pro životní prostředí, ale současně 
jsou také účinné a působí dlouhodobě.

Naši odborníci vám s radostí poradí a pomohou vám s volbou 
správných výrobků. To vám pomůže zajistit, že se váš Mercedes 
bude těšit té nejlepší péči – jednoduše péči Mercedes-Benz 
s odborným rukopisem.



Řada výrobků Mercedes-Benz pro interiér.

Atmosféra pro pohodu.
Materiály interiéru vašeho Mercedesu mají tu nejvyšší kvalitu – a totéž platí i pro naše výrobky k ošetřování 
osobních vozů. S našimi originálními výrobky Mercedes-Benz k ošetřování osobních vozů se v autě budete 
cítit jako doma.
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Quick & Clean

•  Univerzální použití pro venkovní i vnitřní povrchy 
vašeho vozidla

•  Čištění skla i lakovaných povrchů, pryžových 
i plastových povrchů beze šmouh

•  Snadné odstranění otisků prstů a zbytků nečistot 
na malých plochách

• Šetrné vůči pokožce

Č. výrobku  A 002 986 51 71 12, 500 ml
   A 002 986 51 71 11, 1 l  

(doplňovací balení)

Utěrka z mikrovláken

•  Mimořádná jemnost a šetrnost
•  Odstraňuje všechny zbytky z choulostivých 

povrchů

 Pro ozdobné díly s povrchovou úpravou vysokého 
 lesku, používá se v kombinaci s čistou vodou.

Č. výrobku A 000 986 50 00



Čisticí přípravek na plasty

• Odstraňuje nečistoty, mastnoty, vosk a nikotin
•  Čistí a chrání plasty, například palubní desku 

a panely dveří
• Neobsahuje silikony

Č. výrobku A 001 986 94 71, 250 ml
Nejlepší použití s využitím: 
lešticí utěrky A 000 986 09 62 11 nebo 
lešticí utěrky A 000 986 05 62 

Lešticí utěrka

• Měkká absorbující utěrka na ošetřování laku
• Šetrná k povrchům, neuvolňuje vlákna
• Sáček obsahuje 15 kusů

Č. výrobku A 000 986 05 62

Lešticí utěrka

•  Vysoce kvalitní, měkká lešticí utěrka na 
odstraňování zbytků leštěnky

•  Absorbuje vosk a zbytky leštěnky a zajišťuje 
zářivý, hluboký lesk bez škrábanců, šmouh, 
skvrn a matného zákalu 

Č. výrobku A 000 986 09 62 11
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Tip: Přístroje a jejich kryty ze syntetického skla by se neměly vystavovat chemickým 
čisticím přípravkům. Tyto povrchy udržujte pomocí čisticích přípravků bez přísad 
a používejte pouze lehký tlak, abyste nezpůsobili škrábance. 
Doporučujeme originální přípravek Mercedes-Benz Quick & Clean A 002 986 51 71.

Přípravek na odstraňování skvrn

•  Bezpečně odstraňuje olej, tuk a vosk i stopy 
po čokoládě, inkoustu z kuličkových per  
a leštěnce na obuv

• Po čištění nezanechává žádné zbytky
•  Hodí se na tkaniny, čalounění a potahy  

sedadel

Č. výrobku A 001 986 28 71 10, 250 ml
Nejlepší použití s využitím: 
lešticí utěrky A 000 986 09 62 11 nebo 
lešticí utěrky A 000 986 05 62

Přípravek na ošetřování kabiny

•  Čistí a chrání všechny plastové díly  
v prostoru kabiny

• Chrání proti ultrafialovému záření
• Bez zápachu, odpuzuje vodu
• Antistatické vlastnosti, nepřitahuje prach 

  Poznámka: Nepoužívejte na přístroje nebo 
jejich kryty ze syntetického skla.

Č. výrobku A 000 986 47 74 11, 250 ml
Nejlepší použití s využitím:
lešticí utěrky A 000 986 09 62 11 nebo 
lešticí utěrky A 000 986 05 62
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Tip: Bezpečnostní pásy je také třeba příležitostně vyčistit, aby se 
zabránilo tomu, že silnější nečistoty zhorší proces navíjení. Pro tento účel 
nepoužívejte chemické čisticí přípravky, protože by mohly poškodit tkaninu. 
Před navinutím zajistěte, aby byl bezpečnostní pás úplně suchý.

Čisticí přípravek na textilní čalounění

•  Na čištění textilního čalounění, koberců 
a stropnic 

• Odstraňuje nečistoty a nikotinové skvrny
• Obnovuje barvy čalounění

Č. výrobku A 001 986 25 71 11, 150 ml

Čisticí přípravek na sklo v interiéru

•  Odstraňuje nečistoty, mastnotu  
a nikotin během jediného použití 

• S účinkem proti zamlžování
• Pohodlné rozstřikování

Č. výrobku A 001 986 38 71 12, 500 ml

Utěrka na čištění oken

•  Nezanechává žádné šmouhy, špinavé pruhy 
ani vlákna

•  Hodí se na všechny hladké povrchy (například 
sklo, zrcátka, plasty) a hrubé povrchy (například 
čalounění, ochranné obroučky světlometů, 
strukturované kokpity atd.)

Č. výrobku A 000 986 14 62
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Pěna na ošetřování kůže

•  Výrobek k ošetřování a čištění vysoce kvalit-
ního vybavení

•  Chrání kůži před stárnutím, čistí ji a udržuje 
vláčnou

• S antistatickým účinkem, odpuzuje prach

Č. výrobku A 001 986 59 71 11, 150 ml

Sada pro ošetřování interiéru

•  Kompletní sada ve vysoce kvalitní tašce pro 
volný čas s logem Mercedes-Benz

•  Dva univerzální výrobky pro ošetřování: pří-
pravek na kokpit a čistič na interiérové sklo 
(oba výrobky jsou        certifikované)

•  Pro pohodlné používání: houba na sklo (polš-
tářek ze syntetické kůže) a utěrka na okna

Č. výrobku A 211 986 00 00 12



Řada výrobků Mercedes-Benz pro exteriér.

Váš Mercedes skutečně přitahuje pozornost.
Naše originální výrobky Mercedes-Benz pro ošetřování exteriéru budou udržovat váš vůz  
v dobrém stavu a chránit jej – aby si zachoval celkově zářivý vzhled.



Přípravek na odstraňování asfaltu

•  Šetrně čistí asfalt, olej a další těžko odstranitel-
né skvrny (například mízu ze stromů) a nezane-
chává žádné zbytky

•  Odstraňuje dokonce zbytky nátěrů pro ochranu 
podvozku nebo sprejů pro ochranu dutin karo-
serie i lepivé zbytky po nálepkách nebo štítcích

Č. výrobku A 001 986 40 71 09, 300 ml

Utěrka ze syntetické kůže

• Vysoce absorbující utěrka ze syntetické kůže
•  Čistí uvnitř i zvenčí, aniž by zanechávala 

skvrny a šmouhy
• Suší kožené, skleněné a plastové povrchy

Č. výrobku A 000 986 12 62

Přípravek na odstraňování hmyzu

•  Rychlé a šetrné odstraňování hmyzu ze skla,  
laku a chromovaných a plastových povrchů 

•  Účinkuje také na obtížně odstranitelné, vysušené 
zbytky hmyzu

 Zbytky hmyzu lze odstranit ručně houbou.

Č. výrobku A 002 986 11 71 14, 500 ml

Autošampon

•  Pro zabránění lehké povrchové korozi (jemný 
železný prášek) na laku, syntetických materiálech, 
chromu a skle

•  Praktický dávkovač pro snadné používání

  K preventivnímu ošetřování laku používejte pravi-
delně originální autošampon Mercedes-Benz.

Č. výrobku A 001 986 41 71 09, 250 ml



Ošetřování chromu

•  Odstraňuje korozi, skvrny a matná místa 
z pochromovaných ozdobných dílů

• Rozpouští skvrny tvořené nečistotami a korozí
•  Obnovuje původní lesk a zanechává ochranný 

film

Č. výrobku A 000 986 43 74 13, 75 ml

Lešticí utěrka

• Měkká absorbující utěrka na ošetřování laku
• Šetrná k povrchům, neuvolňuje vlákna

Č. výrobku A 000 986 05 62

Čisticí přípravek na textilní střechy 
kabrioletů

•  Šetrné čištění exteriéru a interiéru textil-
ních střech kabrioletů

•  Odstraňuje nečistoty, nikotinové skvrny, 
zbytky hmyzu a ptačí trus

Č. výrobku A 001 986 33 71 11, 500 ml

Čisticí přípravek na kola

•  Odstraňuje i úporné nečistoty jako prach z brzd 
a zbytky oleje a zároveň nezanechává stopy 

•  Nepoškozuje povrch kol ani jejich šrouby

  Při odstraňování nadměrných nečistot aplikaci 
opakujte. Používejte rukavice. Silnou špínu 
rozpusťte pomocí přiložené houby.

Č. výrobku A 001 986 34 71 14, 500 ml

Impregnační sprej na střechy kabrioletů

•  Ochranná konzervace
• Udržuje látku měkkou a prodyšnou
• Obnovuje barvu

Č. výrobku A 001 986 31 71 10, 300 ml



Sada pro ošetřování exteriéru

•  Kompletní sada ve vysoce kvalitní tašce pro 
volný čas s logem Mercedes-Benz

•  Dva univerzální výrobky na auto: autošampon 
a čistič kol s houbou a rukavicí

•  Pro pohodlné používání: houba a utěrka na 
mytí aut (syntetická kůže)

Č. výrobku A 211 986 01 00 09

Koncentrát přípravku na mytí čelního  
skla SummerFit

• Smývá z oken špínu z cest za jakéhokoliv počasí
•  Rychle a důkladně odstraňuje oslňující účinky 

způsobené sušením a horkým voskem a chrání 
při mytí auta

• 40 ml přípravku SummerFit = objem 4 litry

Č. výrobku A 000 986 20 00 09, 40 ml
 A 000 986 20 00 11, 250 ml

Čisticí přípravek na okna, intenzivní

•  Účinně odstraňuje nečistotu z cest, 
 silikon, saze z dieselových motorů, horký vosk, přípravek 
 na zachovávání lesku, zbytky hmyzu a ptačí trus
• Pro tichou funkci stěračů
•  Šetrný vůči laku a syntetickým  

materiálům
•  Pouze pro použití v exteriéru

  Použijte po každé výměně stíracích lišt  
a vždy po průjezdu vašeho vozu myčkou.

Č. výrobku  A 000 986 40 71, 250 ml
 A 000 986 40 71 11, 50 ml



Buď podtrhuje, nebo kazí dojem z vašeho vozu na první pohled: lak. 
Originální výrobky na ošetřování osobních vozů Mercedes-Benz z řady pro ošetřování laku 
vám pomáhají zachovat vnější vzhled vašeho Mercedesu po léta v bezvadném stavu. 

Řada výrobků Mercedes-Benz na ošetřování laku.

Třpytivý vzhled bez ohledu na počasí.

Tip: Při čištění a/nebo leštění se na relativně malé 
plochy, obzvláště na okraje karoserie, působí vel-
kým tlakem. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby 
nedošlo k probroušení základního nátěru.

Lešticí utěrka

•  Vysoce kvalitní, měkká lešticí utěrka na odstraňování 
zbytků leštěnky

•  Absorbuje vosk a zbytky leštěnky a zajišťuje zářivý, 
hluboký lesk bez škrábanců, šmouh, skvrn a matného 
zákalu

Č. výrobku A 000 986 09 62 11
K dispozici také jako sada 3 utěrek
Č. výrobku A 000 986 09 62 12

Čisticí přípravek na lak

•  Emulze pro čištění a ošetřování s karnaubským  
voskem pro lak silně namáhaný povětrnostními vlivy

• Pro mimořádně hluboký lesk bez zákalu
•  Odstraňuje zmatnění laku zanechané  

automatickou myčkou aut
  
  Chraňte lesk po čištění aplikací přípravku  

Mercedes-Benz na zachovávání lesku.

Č. výrobku A 001 986 37 71 09, 500 ml



Leštěnka na lak

•  Emulze na čištění a ošetřování s přírodním karnaub-
ským voskem na nový nebo lehce opotřebovaný lak

•  Zanechává zrcadlový lesk bez šmouh a mimořádně 
hluboký lesk bez zákalu, který vydrží celé týdny

•  Odstraňuje zmatnění laku zanechané automatickou 
myčkou aut

  Vždy ošetřujte jen jednu malou plochu. 
  Před použitím vozidlo důkladně očistěte.

Č. výrobku A 000 986 46 74 09, 500 ml

Přípravek pro ochranu lesku

•  Pro uzavření nového a očištěného laku i pro 
konzervaci a ochranu plastových a pryžových 
dílů

•  Přípravek lze aplikovat ihned po umytí auta 
bez sušení nejprve pomocí jelenice, snadno 
se leští

Č. výrobku A 000 986 44 74 09, 500 ml

Sada na ošetřování matného laku

•  Kompletní sada ve vysoce kvalitním sportovní 
tašce pro volný čas s logem Mercedes-Benz

•  Pro všechna vozidla Mercedes-Benz s vysoce 
citlivým matným lakem

•  Šampon na matný lak pro snadné čištění 
•  Přípravek na matný lak pro rychlou povrchovou 

úpravu a k čištění šmouh
•  Intenzivní čisticí přípravek na matný lak 

k odstranění oleje, mastnoty a sazí 
•  Dlouhodobé uzavření povrchu pro matný lak 
  Poznámka: K dispozici pouze jako sada.

Č. výrobku A 000 986 16 00, 4 x 250 ml



Řada výrobků Mercedes-Benz na zimní sezonu.

Můžete s důvěrou čelit mrazu a sněhu.
Až vaši jízdu budou ohrožovat teploty pod bodem mrazu, originální výrobky Mercedes-Benz  
vás bezpečně provedou zimní sezonou.



Koncentrát přípravku na mytí čelního skla WinterFit

•  Brání vzniku šmouh, zamrzání trysek a namrzání 
kapaliny do ostřikovačů na čelním skle

•  Rychle a důkladně odstraňuje nečistoty, jako je 
olej, saze a sůl

• Šetrný a bez zápachu

Č. výrobku A 002 986 14 71 09, 1 l

Odmrazovací přípravek na okna

•  Spolehlivá ochrana proti zhoršování  
viditelnosti namrzajícím ledem

•  Jedna aplikace odstraní vrstvu ledu o tloušťce  
až 0,1 mm při teplotě až −15 °C (5 °F)

•  S účinkem proti zamlžování  
pro dlouhodobou ochranu

Č. výrobku A 000 989 18 25 09, 500 ml

Tip: Při teplotách pod bodem mrazu zvolte program na mytí auta se sušením. 
Tím předejdete zamrznutí částí vozidla. Když budete mimo vozidlo, nezapomeňte 
s sebou vždy mít přípravek na rozmrazování zámku.



Quick & Clean 
A 002 986 51 71 12

Pěna  
na ošetřování kůže 
A 001 986 59 71 11

Čisticí přípravek na plasty 
A 001 986 94 71

Čisticí přípravek  
na sklo v interiéru 
A 001 986 38 71 12

Odstraňovač skvrn 
A 001 986 28 71 10

Přípravek  
na ošetřování kabiny 
A 000 986 47 74 11

Přípravek  
pro ochranu lesku 
A 000 986 44 74 09

Leštěnka na lak 
A 000 986 46 74 09

Čisticí přípravek na lak
A 001 986 37 71 09

Odstraňovač hmyzu 
A 002 986 11 71 14

Přípravek  
na ošetřování chromu 
A 000 986 43 74 13

Autošampon 
A 001 986 41 71 09

Přípravek  
na čištění oken, intenzivní 
A 000 986 40 71

Lešticí utěrka 
A 000 986 09 62 11 • • • • • • •
Lešticí utěrka 
Sada 3 kusů 
A 000 986 09 62 12 • • •
Lešticí utěrka
Taška s 15 kusy 
A 000 986 05 62

• • • •  • • •
Utěrka z mikrovláken 
A 000 986 50 00 •
Utěrka na čištění oken 
A 000 986 14 62 • •
Utěrka ze syntetické kůže 
A 000 986 12 62 • •

LakNaše doporučení  
pro třpytivý vzhled.

Interiér

*

* Nehodí se na ozdobné díly s povrchovou úpravou vysokým leskem

*
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Lak ExteriérInteriér



Prosím vezměte na vědomí následující: po odevzdání této brožury do tisku (08/2018) mohly být provedeny změny výrobků. Výrobce si vyhrazuje 
právo na provádění změn designu, formy, barvy a specifikace během období dodávky za předpokladu, že tyto změny lze považovat za přiměřené 
pro kupujícího, s přihlédnutím k zájmům prodávajícího. Jestliže prodávající nebo výrobce k popisu objednávky nebo jejího předmětu používají 
symboly nebo čísla, nelze z toho výhradně odvozovat žádná práva. Obrázky mohou znázorňovat příslušenství a části zvláštní výbavy, které nejsou 
součástí standardní specifikace. Barvy se mohou mírně lišit od těch, které jsou znázorněny v brožuře, a to kvůli omezením tiskových procesů. Tato 
brožura může obsahovat výrobky a služby, které v určitých zemích nejsou k dispozici. Informace týkající se zákonných nařízení, právních 
požadavků a zdanění se vztahují pouze na Spolkovou republiku Německo v době předání brožury do tisku. Pokud chcete zjistit nejnovější 
informace, poraďte se prosím s obchodním zástupcem Mercedes-Benz.  www.mercedes-benz.com

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Německo, GSP/BPW 6300, vytištěno v Německu

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo potřebovat doporučení, váš partner Mercedes-Benz vám 
s potěšením pomůže. Všechny výrobky jsou k dispozici výhradně od vašeho partnera Mercedes-Benz.


