
Originální autokosmetika Mercedes-Benz pro péči o vůz 

Pro brilantní vzhled



Vaše hvězda  
bude stále zářit
Třpytivé barvy, zářící kola, rafinovaný interiér – s originální 
autokosmetikou Mercedes-Benz dostanete vždy jasně viditelnou 
kvalitu. Chraňte hodnotu svého vozidla a zvyšte jeho atraktivitu 
pro následný prodej pomocí originální autokosmetiky  
Mercedes-Benz. 

Všechny produkty autokosmetiky jsou uzpůsobeny přímo pro  
Váš vůz Mercedes-Benz  – bez ohledu na to, jestli jsou určeny  
pro exteriér či interiér, pro letní či zimní období. Díky používání 
pouze vybraných materiálů přináší originální autokosmetika 
Mercedes-Benz dlouhodobý, mimořádně výrazný efekt a zároveň  
je maximálně citlivá k ošetřovaným povrchům a šetrná k životnímu 
prostředí.

Naši odborníci Vám rádi poradí a poskytnou Vám pomoc při 
výběru správných produktů. Má-li Váš vůz Mercedes-Benz dostat 
jen tu nejlepší péči, ošetřujte jej pomocí originální autokosmetiky 
Mercedes-Benz z rukou odborníků.
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Lak je to, co zlepšuje nebo kazí vzhled Vašeho vozidla na první pohled. 
Řada originální autokosmetiky  Mercedes-Benz určená pro laky Vám pomůže uchovat 
neposkvrněný vnější vzhled Vašeho vozu Mercedes-Benz po celé roky. 

Produktová řada Mercedes-Benz pro lak

Nechť Vaše hvězda září navždy

•  Pro ochranu nového a vyčištěného laku i pro ochranu 
a údržbu plastových a gumových částí

• Zachovává lesk na původní úrovni
•  Lze jej aplikovat bezprostředně po umytí v myčce bez 

nutnosti sušit vůz a zároveň lze s jeho pomocí vůz 
snadno vyleštit

A 000 986 44 74 09

Ochrana lesku 426 Kč



Tip: Při čištění a leštění dochází k vyvíjení značného tlaku na poměrně malé 
plochy, především na hranách karosérie. Dejte velký pozor, ať lak nepoškodíte.

•   Emulze pro čištění a péči s přírodním karnaubským 
voskem pro nový a mírně opotřebovaný lak

•   Pro týdny zářivého vzhledu bez šmouh a vysoký lesk 
bez závad

•   Odstraňuje zbytky po mytí v automatické myčce

  Doporučení: Vždy ošetřujte v jednom okamžiku pouze 
jednu menší plochu. Před použitím vozidlo pečlivě 
umyjte 

A 000 986 46 74 09

Leštidlo na lak                          426 Kč

• Pevná, savá látka pro péči o lak
•  Jemně ošetřuje povrchy, neobsahuje žmolky 

a zaručuje, že originální autokosmetika 
Mercedes-Benz bude využita na maximum

•  Látka si uchovává vysokou kvalitu i při působení 
rozpouštědel

A 000 986 05 62

Lešticí hadřík 234 Kč
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•   Pro týdny zářivého vzhledu bez šmouh a vysoký lesk 
bez závad

•   Odstraňuje zbytky po mytí v automatické myčce
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•   Emulze pro čištění a péči s přírodním karnaubským 
voskem pro silně opotřebovaný lak

•  Pro vysoký lesk bez závad
•   Odstraňuje zbytky po mytí v automatické myčce
•  Dlouhodobá ochrana pomocí vysoce kvalitních vosků
  
  Doporučení: Následně chraňte lesk vozu pomocí 

prostředku pro ochranu lesku Mercedes-Benz

A 001 986 37 71 09

Čistič laku 458 Kč

•   Kompletní sada ve sportovní tašce s logem 
Mercedes-Benz

•   Pro všechna vozidla Mercedes-Benz s velmi 
choulostivým matným lakem

•   Šampon pro snadné mytí matného laku
•   Závěrečná péče pro matný lak pro rychlé 

odstranění šmouh
•   Intenzivní čistič pro matný lak pro nečistoty na bázi 

oleje, tuku a sazí
•   Pečující přípravek pro dlouhodobou ochranu 

matného laku
  
 Poznámka: dostupné pouze jako sada

A 000 986 16 00

Sada péče o matný lak ??? Kč





Produktová řada Mercedes-Benz pro vnější plochy

Kompletní péče a ochrana
Řada originální autokosmetiky Mercedes-Benz určená pro exteriér ochrání prvotřídní, majestátní vzhled 
Vašeho vozu Mercedes-Benz. Zajistí, že se za Vaším vozem Mercedes-Benz budou lidé otáčet dlouhé roky.



•  Jemně odstraňuje dehet, olej a další odolné skvrny, 
například pryskyřici, a nezanechává žádné zbytky

•  Odstraňuje dokonce zbytky ochrany podkladového 
nátěru, skvrny po nástřiku dutin vozidla či lepkavé 
zbytky po nálepkách a etiketách

•  Čistí bez drhnutí nebo poškrábání a díky speciální 
širokoúhlé trysce umožňuje snadno dosáhnout 
i obtížně dostupných míst

A 001 986 40 71 09

Odstraňovač dehtu 248 Kč

•   Pro ošetření mírného znečištění povrchu laku (jemný 
železný prach), syntetických materiálů, chromu a skla

•   Pohodlný dávkovač pro snadné používání

  Doporučení: Pro preventivní ochranu laku pravidelně 
používejte originální automobilový šampon 
Mercedes-Benz

A 001 986 41 71 10

Automobilový šampon  179 Kč

•   Rychle a jemně odstraňuje hmyz ze skla, laku, chromu 
a plastových povrchů 

•  Účinkuje i na odolné, zaschlé zbytky hmyzu

  Doporučení: Zbytky hmyzu odstraňte pomocí houbičky

A 002 986 11 71 11

Odstraňovač hmyzu 289 Kč
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Tip: Stromy sice poskytují v létě vozidlu stín, ale rovněž z nich padá 
pyl, kapky mízy a hmyz. Vyhněte se parkování pod stromy a pro 
nezbytné případy s sebou vozte originální autokosmetiku 
Mercedes-Benz, s jejichž pomocí nečistoty ihned odstraňte.

•  Odstraňuje korozi, nečistoty a zašlá místa 
z chromovaných součástí a lemů

• Rozpouští nečistoty a skvrny způsobené korozí
•  Obnovuje původní lesk a zanechává ochranný film

A 000 986 43 74 14

Péče o chromované povrchy 262 Kč 

• Jemně čistí měkké střechy kabrioletů
•   Odstraňuje špínu, skvrny od nikotinu, odumřelý hmyz 

a ptačí trus
•   Pro použití na vnější i vnitřní části měkkých střech 

kabrioletů

A 001 986 33 71 10

Čistič střech kabrioletů 372 Kč



•   Beze stop odstraňuje i odolnou nečistotu jako je 
prach z brzd a zbytky oleje 

•   Neničí povrch disků nebo upevňovací šrouby

  Doporučení: Při odstraňování rozsáhlého znečištění 
aplikujte opakovaně. Používejte rukavice. Velmi odolné 
nečistoty odstraňte pomocí přiložené houbičky

A 001 986 34 71 14

Čistič disků 536 Kč

•  Odstraňuje z oken nečistoty z cestování 
za každého počasí

•  Rychle a pečlivě odstraňuje skvrny 
způsobené sušením, horkým voskem 
a ochrannými prostředky z myček

•  Jemně účinkuje na všechna ošetřovaná 
místa, například na lak, plasty, kov i pryž

A 001 986 80 71 17

Čisticí koncentrát 
pro čelní skla SummerFit 94 Kč
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Tip: Pravidelné čištění čelního skla chrání rovněž stěrače, které se 
mohou poškodit například horkým voskem nebo zbytky hmyzu. 
Pro bezchybnou funkci bez šmouh čistěte rovněž samotné stěrače.

•   Efektivně odstraňuje nečistoty pocházející ze silnic, 
silikon, saze z naftových motorů, horký vosk, prostředky 
na ochranu lesku, hmyz a ptačí trus

•  Snadno použitelný, bez nebezpečí pro děti
•  Pro tichý chod stěračů
•   Jemně ošetřuje lak a syntetické materiály

  Doporučení: Použijte po každé výměně stěračů a po každému 
umytí vozu v myčce

A 000 986 40 71

Čistič oken, vysoce účinný 
(pouze pro exteriér) 234 Kč

•  Kompletní sada ve vysoce kvalitní, pohodlné tašce 
s logem Mercedes-Benz

•  Dva všestranné prostředky pro péči o vůz: automobilový 
šampon a čistič kol s kartáčem

•  Pro pohodlné použití: houbička a hadřík pro péči o vůz
 (umělá kůže)

A 211 986 01 00

Souprava pro čištění 
vnějších částí vozidla 1 183 Kč





Produktová řada Mercedes-Benz pro interiér

I interiér má právo na špičkovou péči
Interiér Vašeho vozu Mercedes-Benz je vyroben z velmi kvalitních materiálů.  
Abyste se v tomto prostředí neustále cítili skvěle, nabízíme Vám řadu originální autokosmetiky  
Mercedes-Benz pro interiéry.



• Produkt s antistatickým efektem
•  Po celé týdny chrání proti účinkům statické elektřiny
• Zabraňuje ulpívání nečistot a prachu

A 006 989 97 71

Antistatický sprej 291 Kč

•  Odstraňují nečistoty, mastnotu, vosk a nikotin
•  Chrání a udržují plastové plochy, například přístrojovou 

desku a lemy dveří
•  Nádoba se šroubovacím uzávěrem, bez nebezpečí 

pro děti
• Bez silikonů

A 001 986 94 71

Čisticí prostředky pro plasty 303 Kč



• Produkt s antistatickým efektem
•  Po celé týdny chrání proti účinkům statické elektřiny
• Zabraňuje ulpívání nečistot a prachu

A 006 989 97 71

Antistatický sprej 291 Kč

•  Odstraňují nečistoty, mastnotu, vosk a nikotin
•  Chrání a udržují plastové plochy, například přístrojovou 

desku a lemy dveří
•  Nádoba se šroubovacím uzávěrem, bez nebezpečí 

pro děti
• Bez silikonů

A 001 986 94 71

Čisticí prostředky pro plasty 303 Kč

Tip: Přístroje a jejich ochranná skla není vhodné vystavovat působení 
chemických čisticích prostředků. Tyto povrchy čistěte prostředky bez 
přísad a jen mírným tlakem, aby nedošlo k poškrábání.

•   Bezpečně odstraňuje olej, mastnotu a vosk a také 
čokoládu, inkoust z kuličkového pera nebo stopy 
po krému na boty

•   Nezanechává po sobě žádné zbytky
•   Vhodný pro tkaniny, čalounění a potahy sedadel
•   Snadno dávkovatelný

A 001 986 28 71 10

Odstraňovač skvrn 317 Kč

•   Čistí a chrání všechny plastové komponenty v oblasti 
kokpitu

•   Bez vůně, jednoduché používání
•   Chrání a čistí syntetické materiály a kůži
•   Antistatický účinek chrání před usazováním prachu

  Poznámka: nepoužívat na přístroje nebo jejich 
plastové kryty

A 000 986 47 74 13

Pečující přípravek pro kokpit ??? Kč



Tip: Občas je vhodné vyčistit i bezpečnostní pásy a odstranit 
z nich velké znečištění, které může zabraňovat zpětnému 
navíjení. Pro tyto účely nepoužívejte chemické čisticí 
prostředky, aby nedošlo k poškození tkaniny, a před zpětným 
navinutím vyčkejte, dokud nebude pás zcela suchý.

• Pro látkové čalounění, koberce a střešní polstrování
• Odstraňuje nečistoty a skvrny od nikotinu
• Obnovuje barvy čalounění

A 001 986 25 71 10

Čistič látkového čalounění 482 Kč

•   Stačí jedno použití a odstraníte nečistotu, mastnotu 
a nikotin 

•  S odmlžovacím efektem
•   Bez fosfátů a dopadů na životní prostředí
•   Pohodlný rozprašovač

A 001 986 38 71

Čistič skel interiéru 330 Kč

•  Silný čisticí účinek bez chemických látek
•   Speciálně navržena pro pečlivé čištění skleněných 

povrchů a prostoru řidiče
•   Pro mokré i suché čištění, skvěle odstraňuje nečistoty

  Poznámka: Nepoužívejte s chemickými produkty, které 
ničí mikrovlákna

A 000 986 08 62 10

Tkanina z mikrovláken 619 Kč



Tip: Občas je vhodné vyčistit i bezpečnostní pásy a odstranit 
z nich velké znečištění, které může zabraňovat zpětnému 
navíjení. Pro tyto účely nepoužívejte chemické čisticí 
prostředky, aby nedošlo k poškození tkaniny, a před zpětným 
navinutím vyčkejte, dokud nebude pás zcela suchý.

• Pro látkové čalounění, koberce a střešní polstrování
• Odstraňuje nečistoty a skvrny od nikotinu
• Obnovuje barvy čalounění

A 001 986 25 71 10

Čistič látkového čalounění 482 Kč

•   Stačí jedno použití a odstraníte nečistotu, mastnotu 
a nikotin 

•  S odmlžovacím efektem
•   Bez fosfátů a dopadů na životní prostředí
•   Pohodlný rozprašovač

A 001 986 38 71

Čistič skel interiéru 330 Kč

•  Silný čisticí účinek bez chemických látek
•   Speciálně navržena pro pečlivé čištění skleněných 

povrchů a prostoru řidiče
•   Pro mokré i suché čištění, skvěle odstraňuje nečistoty

  Poznámka: Nepoužívejte s chemickými produkty, které 
ničí mikrovlákna

A 000 986 08 62 10

Tkanina z mikrovláken 619 Kč

•  Produkt pro péči a údržbu luxusních součástí výbavy
•   Chrání kůži proti stárnutí, čistí a uchovává její 

pružnost
•   S antistatickým efektem a schopností odpuzovat prach

 Poznámka: pouze pro hladkou kůži

A 001 986 59 71 12

Pěna pro péči o kůži 454 Kč

•   Kompletní sada ve vysoce kvalitní, pohodlné tašce 
s logem Mercedes-Benz

•   Dva všestranné prostředky pro péči o vůz: pečující 
přípravek pro kokpit a čistič skel interiéru

•   Pro pohodlné použití: houbička na sklo (polštářek 
z umělé kůže) a hadřík pro péči o vnitřní prostory 
(umělá kůže)

A 211 986 00 00

Souprava pro čištění 
vnitřních částí vozidla 1 183 Kč



Nezvanými zimními společníky Vašeho vozu Mercedes-Benz jsou námraza, led a sníh.  
S pomocí zimní řady originální autokosmetiky Mercedes-Benz lze tyto nepříjemné  
projevy zimy ve většině případů snadno odstranit.

Produktová řada Mercedes-Benz pro zimní období

Zvýšená bezpečnost  
za teplot bod bodem mrazu



Nezvanými zimními společníky Vašeho vozu Mercedes-Benz jsou námraza, led a sníh.  
S pomocí zimní řady originální autokosmetiky Mercedes-Benz lze tyto nepříjemné  
projevy zimy ve většině případů snadno odstranit.

Produktová řada Mercedes-Benz pro zimní období

Zvýšená bezpečnost  
za teplot bod bodem mrazu

Tip: V myčce zvolte program se sušením za teplot pod bodem mrazu. 
Ochráníte tak komponenty vozidla před promrznutím. 
Nikdy nenechávejte rozmrazovač zámků ve vozidle.

•  Pro optimální viditelnost během zimní sezóny
•   Rychle a důkladně odstraňuje olejové nečistoty, 

saze a sůl
•   Chrání před šmouhami, námrazou z trysek 

a zamrzáním tekutiny z ostřikovačů na čelním skle 
•  Jemný a bez zápachu 

A 002 986 14 71 09

Čisticí koncentrát 
pro čelní sklo WinterFit 201 Kč

Odmrazovač oken 236 Kč
•   Spolehlivá ochrana proti snížené viditelnosti způsobené 

námrazou
•    Jedna aplikace odstraní vrstvu ledu o tloušťce až 

0,1 milimetru i v teplotách minus 15 °C
•    Chrání také před zamlžováním a výrazně tak prodlužuje 

dobu ochrany

A 000 989 18 25 10



Upozornění: tyto produkty mohou být od doby vytištění této brožury (01/2014) změněny. Výrobce si vyhrazuje právo na změny 
designu, tvaru, barvy a technických údajů během období dodávky, pokud tyto změny vzhledem k zájmům prodejce lze s ohledem na 
kupujícího považovat za přiměřené. Pokud prodejce nebo výrobce používá za účelem popisu objednávky nebo předmětu objednávky 
symboly a čísla, nelze od nich samotných odvozovat žádné nároky. Na obrázcích může být zobrazeno příslušenství a doplňky 
příplatkové výbavy, které nejsou součástí standardní dodávky. Skutečné barvy se mohou v důsledku tisku lehce lišit od barev 
uvedených  v této brožuře. Tato brožura může zároveň obsahovat modely a služby, které nejsou v některých zemích k dispozici. 
Informace  týkající se předpisů, zákonných ustanovení a sazeb jsou platné pouze ve Spolkové republice Německo v době tisku.  
Více informací prosím žádejte od svého prodejce Mercedes-Benz.  
www.mercedes-benz.com
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