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PODZIM/ZIMA 2019

Zima 
v hrsti.
Vzpomínáte si na poslední zimu? 
Čím nás překvapí ta letošní?
Připravte se na ni společně 
s námi v autorizovaných 
servisech Mercedes-Benz.
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Zimní prohlídka včetně výměny pneumatik.  
Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného servisního partnera.

54

• Operace s utahovacími momenty kol ve třech různých stupních
• Správné nastavení snímačů tlaku na všech pneumatikách
• Nahuštění pneumatik na přesný tlak, aby nedocházelo k nepravidelnému 

opotřebení
• Precizní vyvážení kol díky nejnovějším technologiím

V zimním kabátu.

Pro absolutní komfort doporučujeme 
využít i doplňkové služby, se kterými 
bude příprava kol na zimní sezonu 
kompletní:
• Mytí a uskladnění kol a pneumatik
• Kontrolu hloubky dezénu, stavu bočnic, 

ramen i patek pneumatik 

Vezměte to do svých rukou.
Průtrž mračen, déšť, sníh, mráz, led – podzim a zima mají mnoho tváří. Naši 
servisní partneři připraví váš vůz Mercedes-Benz na cokoliv, abyste se mohli 
s klidem vydat vstříc zimnímu dobrodružství. Vzpomeňte si včas na výměnu 
pneumatik a kontrolu podvozku. Zima totiž nepočká. 

Bezpečně díky servisu na míru. 
Zkontrolujeme: 
• Profil pneumatik a jejich tlak
• Funkčnost a optimální nastavení světel
• Stav brzdových destiček a brzdových 

kotoučů – vizuální kontrola
• Stav podvozku – vizuální kontrola
• Hladinu oleje v motoru
• Těsnění chladicího systému
• Funkčnost ostřikovačů skla  

a světlometů
• Napnutí a stav klínového řemene
• Stav klaksonu
• Stav lišt stěračů 
• Stav čelního skla 

Neslevujte ze svých nároků při výměně pneumatik a svěřte se do péče 
certifikovanému týmu vašeho servisního partnera Mercedes-Benz. Pouze naši 
profesionálové disponují vším dostupným know-how, které vašemu vozu zaručí 
bezchybné jízdní vlastnosti. Ať už se jedná o:

Objednejte se do svého autorizovaného servisu včas a užijte si naplno zimní 
jízdu. S pneumatikami Mercedes Original budete mít vždy jistotu, že jste pro 
svůj vůz zvolili ideální obutí.

Podzim/Zima 2019 Výměna pneumatikZimní prohlídka



Viditelnost nade vše: 
Originální stěrače Mercedes-Benz.

Jistý start. Kdykoliv.
Originální baterie Mercedes-Benz s vyšším napětím během startu a delší životností.

Baterie s životností až pět let.

Tři, dva, jedna, teď! Nastartujte své motory, kdykoliv potřebujete – 
díky originálním startovacím bateriím Mercedes-Benz. Vyvíjejí 
dostatečnou sílu, aby se studený motor nastartoval i při teplotě 
-18 °C. Funkce Start-Stop umožňuje jejich rychlé nabíjení a díky 
tomu můžete ušetřit až 1,2 l paliva na 100 km. Koupě originálních 
dílů Mercedes-Benz se zkrátka vyplatí.

Tip: S aplikací Mercedes me connect můžete navíc prověřovat stav 
baterie i na dálku.

Ověřená kvalita pro jakékoliv počasí. 
Originální lišty stěračů Mercedes-Benz mají speciální aerodynamický tvar, díky kterému se dokážou přizpůsobit oblému tvaru čelního skla. 
Výsledkem je dokonalé odstranění vody a špíny při mimořádně nízké hlučnosti. Speciální syntetická guma na lištách zajišťuje bezchybné 
výsledky i při velmi rychlé jízdě – originální stěrače jsou totiž testovány při rychlostech až 250 km/h.

Startovací akumulátor AGM
A001982820827 / 8 999 Kč

Startovací akumulátor 
A001982800826 / 6 999 Kč

Akumulátor 
A0009829308 / 3 299 Kč

Nabíječka autobaterií
A0009823021 / 3 039 Kč

A (176), CLA (117)
B (246)
C (205)
E (213)
GLC (253)
GLE (166)

A1768204300
A2468202700
A2058202300
A2138205701
A2058205700
A1668201045

1 349 Kč
1 503 Kč
1 685 Kč
1 817 Kč
1 677 Kč
1 846 Kč

A1768200545
A2468201045
A2058200545
A1568200045
A2058200045
A1698201745

404 Kč
404 Kč
446 Kč
418 Kč
446 Kč
390 Kč

Originální lišty stěračů Mercedes-Benz
Stěrače čelního skla Stěrače zadního okna

WinterFit koncentrát do ostřikovačů (1 l)
A002986147109 / 230 Kč

Rozmrazovač ledu (500 ml)
A000989182509 / 340 Kč

A (176), CLA (117)
B (246)
C (205)
E (213)
GLC (253)
GLE (166)
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Ceny jsou platné do 31. 12. 2019.
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říjnová zvýhodněná cenová nabídka

-20 %

Lišty stěračůBaterie
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Zavazadelníková vana, hluboká
Chcete s sebou na dovolenou vzít opravdu všechno? Můžete. Hluboká vana 
v zavazadlovém prostoru vám zajistí bezpečnou cestu i s velkým počtem zavazadel. 
Vana je vyrobena ze snadno udržovatelného materiálu a její tvar je optimálně přizpůsoben 
zavazadlovému prostoru. 

 4 543 Kč / A2538140400

Originální příslušenství Mercedes-Benz chrání interiér vašeho vozu před sněhem, 
břečkou a špínou. Praktická řešení zavazadlového prostoru přispívají k vaší 
bezpečnosti a přesně padnoucí rohože udržují podlahu vozu v čistotě.

Příslušenství na míru. 
Od střechy…  

… až po podlahu. 

 Nosič lyží a snowboardu Comfort
Hurá na zimní dovolenou až se šesti páry lyží nebo čtyřmi 
snowboardy! Kombinovaný nosič lyží a snowboardů Mercedes-Benz 
je vhodný pro všechny modely a je ideálním pomocníkem pro
každého milovníka zimních sportů. Držáky „New Alustyle“ 
jednoduše připevníte k základnímu nosiči a můžete jet.  

 5 932 Kč / A0008900393

Celosezonní rohože CLASSIC do každého počasí
I rohožky si zaslouží pozornost – řada CLASSIC se vyznačuje dlouhou životností, barevnou 
stálostí a neutrálními pachovými vlastnostmi. Jsou vyrobeny z robustního omyvatelného 
syntetického materiálu, který je určen pro intenzivní zátěž.  

1 794 Kč / přední / A17768079029G33  1 071 Kč / zadní / A17768085029G33

 Úložný box 
Robustní umělohmotný úložný box zajistí pořádek v zavazadlovém 
prostoru, aby drobnosti, nákupní tašky nebo startovací kabely 
zůstaly na svém místě. Díky přiložené dělicí přepážce můžete box 
rozčlenit na dvě části. Objem: 51 litrů. 

 2 286 Kč /  A0008140400

 Střešní box Mercedes-Benz 400  
Střešní box si vás získá díky svému velkorysému objemu cca 400 litrů a maximální 
nosnosti až 75 kilogramů. Speciální rukojeť zajišťuje jeho pohodlné otevírání 
a zavírání. 

15 625 Kč / A0008400000

 Střešní box Mercedes-Benz 450  
Ještě více prostoru – díky objemu až 450 litrů a nosnosti až 75 kilogramů. 
Rukojeti na obou stranách usnadní otevírání a zavírání.

 18 519 Kč / A0008400300

 Základní střešní nosiče  
Multifunkční hliníkový nosič s mimořádným aerodynamickým profi lem znatelně 
redukuje zvuky vytvářené odporem vzduchu. Je vytvarován podle karoserie vašeho 
vozu a slouží jako základ pro řadu dalšího přepravního příslušenství – například pro 
nosiče lyží a snowboardů, kol nebo střešních boxů. Prověřeno nárazovými testy. 

 8 247 Kč / A2538900593

 Kryt prahu zavazadelníku 
Černý skládací umělohmotný kryt je použitelný ve všech 
modelech vozů Mercedes-Benz. Díky harmonikovému designu 
je kryt mimořádně skladný, dá se snadno složit i vyčistit.

 1 158 Kč / A2536932000
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zářijová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %

zářijová zvýhodněná 
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-20 %
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-20 %

Originální příslušenstvíNosné systémy Mercedes-Benz
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Maličkosti, 
na kterých záleží.

Základní držák, Style & Travel   
Základní modulární držák je vhodný k umístění nosiče tabletu nebo kamery, ramínka 
na šaty, háčků na tašky nebo sklápěcího stolku. Pomocí klipových úchytek ho lze jednoduše 
připevnit k opěrkám hlavy.

 724 Kč / A0008103300

Držák na tablet, Style & Travel   
Zažijte více zábavy na zadních sedadlech. Nejen během dlouhých cest si tento držák tabletu 
užijí malí i velcí pasažéři. Držák je stabilní a můžete si jej nastavit, jak potřebujete, takže svůj 
oblíbený fi lm nebo hru uvidíte z toho nejlepšího úhlu. 

 2 720 Kč / A0008272000

USB nabíječka, Style & Travel 
Díky výkonné USB nabíječce můžete svá zařízení nabíjet v autě mimořádně rychle. Nabíječka 
má dva výstupy a výkon 2,4 A. Svým designem zároveň zapadne do interiéru vašeho vozidla. 

 866 Kč / A2138200803

Ramínko na šaty, Style & Travel 
Nezáleží na tom, zda vezete smoking, večerní šaty, nebo lyžařskou kombinézu. Stylové 
ramínko, které lze připevnit k opěrce hlavy, se postará o to, že budete vždy jako ze škatulky. 

 2 171 Kč / A0008103400

11
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PneumatikyPneumatiky
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Nedělejte
kompromisy. 
Špatně zvolená obuv může znehodnotit váš profesionální výkon. Totéž 
platí i pro váš automobil. Aby každá jízda vozem Mercedes-Benz splňovala 
ty nejvyšší nároky na bezpečnost, hospodárnost a pohodlí, ve spolupráci 
s prémiovými světovými výrobci vyvíjíme pneumatiky a kompletní kola 
Mercedes Original – dokonale přizpůsobené jednotlivým modelům a vašim 
potřebám. 

Dosahujte vždy špičkových výkonů s pneumatikami a kompletními koly 
Mercedes Original.

Zimní pneumatiky MO. 
Jistota v každém oblouku.
Zimní pneumatiky Mercedes Original vás 
podrží i v těch nejnáročnějších podmínkách. 

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. 
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Třída A (117), Třída B (247), 
CLA (118)

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO
205/55 R17 91H / QALCZBR9364

3 533 Kč
C B 71 dB

Třída A (177), Třída B (247), 
Třída C (205), CLA (118)

Bridgestone BLIZZAK LM-32 MO
205/60 R16 92H / QALCZBR6188

2 245 Kč
E C 70 dB

Třída C (205)

Continental WINTERCONTACT 
TS 850 P MOE
225/45 R18 95H / QALCZCO0353907000

4 763 Kč
E C 72 dB

Třída E (213), Třída E kupé (238)

Dunlop SP WINTER SPORT 4D MS MO
225/55 R17 97H / QALCZDU545933

3 283 Kč
C C 70 dB

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

Goodyear ULTRAGRIP 8 
PERFORMANCE MOE
245/45 R18 100V / QALCZGO532423

4 613 Kč
C B 69 dB

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

Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 MO
245/45 R19 102V / QALCZPI2678200

6 317 Kč
E B 72 dB

GLA (156)

Michelin ALPIN A4 MO
215/60 R17 96H / QALCZMI469094

3 533 Kč
E C 70 dB

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

Bridgestone BLIZZAK LM-80 EVO MO
235/60 R18 103H / QALCZBR6817

4 218 Kč
E C 72 dB

GLE (167), GLS (X167)

Continental WINTERCONTACT 
TS 850 P MO
275/50 R20 113V / QALCZCO0354800000

7 364 Kč
C B 73 dB

GLE kupé (292), GLS (X167), 
GLE (167)

Pirelli SCORPION WINTER MO
275/45 R21 107V, 315/40 R21 111V
QALCZPI2710800, QALCZPI2710600

9018 Kč
11 429 Kč

C B 73 dB

GLS (X166), GLE kupé (292)

Pirelli SCORPION WINTER MO
275/50 R20 109V / QALCZPI2792500

9 434 Kč
C B 73 dB

AMG GT 4D (290)

Michelin PILOT ALPIN 5 MO1
265/40 R20 104W, 295/35 R20 105W
QALCZMI378669, QALCZMI299779

7 478 Kč
8 679 Kč

C B 69 dB

Obzvlášť když 
jde o obutí.

Soutěž
Zapojte se do soutěže a získejte slevy na 
pneumatiky a kompletní kola. Podmínky 
účasti a údaje o trvání soutěže naleznete 
na nedelejtekompromisy.cz.
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jak jsme předběhli dobu. 

Bezpečnost nové generace.
V roce 1970 se podařilo technologii ABS 
ještě jednou významně vylepšit. 
Společnost Mercedes-Benz představila 
ve městě Untertürkheim první funkční 
a plně elektronicky řízený systém ABS 
na světě. I když byla technologie založena 
ještě na analogovém elektronickém 
systému, nadšení bylo veliké. Brzy se 
začalo pracovat také na vývoji digitální 
elektroniky. Integrované spínací okruhy 
umožnily ještě preciznější řízení a extrémně 
krátkou reakční dobou. Toto nové 
a ještě bezpečnější řešení představil 
Mercedes-Benz ve své nové sérii vozů 
a zajistil tak maximální bezpečí.

Třída S znamená bezpečí.
První digitální elektronický, a tudíž 
mimořádně spolehlivý systém ABS byl 
představen u třídy S. Víra v tento systém 
a neúnavná práce na jeho dalším vývoji 
se vyplatily. Technologie ABS změnila svět. 
Nejen v oblasti osobních vozů, 
ale i v případě autobusů a užitkových 
vozů. Společnost Mercedes-Benz nastavila 
systémem ABS celosvětový standard. 
A to jednoduše tím, že vyvinula technologii, 
která umožňuje rychlejší reakce, než jakých 
je schopný sám člověk. Myšlenka je přitom 
tak jednoduchá: šlápnete na brzdový pedál 
a systém začne řídit brzdy – a je jedno, 
jestli se vozidlo právě nachází na suché, 
mokré, nebo kluzké vozovce. Vůz se dál drží 
své stopy, řidič může reagovat na dění na 
silnici a vyhnout se překážce. 

Technologie ABS neznamenala pouze 
technický převrat, nýbrž i revoluci 
v myšlení. Důvěra v automobily začala 

stoupat – technologie ABS totiž řidiči 
umožňuje, aby se v náročné situaci mohl 
plně soustředit na samotné řízení.

Asistence od A do Z.
Úspěch ABS uvedl do pohybu celou řadu 
inovací a rodina asistenčních systémů 
začala narůstat. Při jejich vývoji byly využity 
všechny senzorové signály technologie 
ABS a byly pokryty další důležité oblasti, 
jako je například systém regulace prokluzu 
kol (ASR) nebo systém pohonu všech kol 
4MATIC.

Svým elektronickým stabilizačním 
programem ESP®, představeným v roce 
1995, učinila společnost Mercedes-Benz 
další velký krok vpřed. Tato technologie, 
která zamezuje, aby se vozidlo dostalo 
do smyku, je dnes již standardem 
v automobilovém průmyslu. 

I statistiky ukazují, že asistenční systémy 
významně přispívají k omezení nehod 
a minimalizaci jejich následků, a tudíž 
k aktivní záchraně lidských životů. 
To vše je možné díky senzorům a digitální 
elektronice. 

Stále o krok napřed.
Mercedes-Benz ale tímto momentem 
samozřejmě nepřestal pracovat na dalším 
vývoji vozů a bezpečnostních technologií. 
Dokazuje to vyvinutí dalších vysoce 
inovativních systémů, jako je systém 
adaptivní regulace rychlosti DISTRONIC 
PLUS, brzdový systém Pre-Safe® nebo 
aktivní asistent brzdění s asistentem 
průjezdu křižovatkou.

Bez inteligentní elektroniky si moderní automobily už ani neumíme představit. 
Ať už viditelné, nebo neviditelné, systémy ve vozidlech Mercedes-Benz hrají 
v náš prospěch. K těm nejpodstatnějším patří asistenční systémy, které 
podporují aktivní i pasivní bezpečnost jízdy. Kořeny prvního asistenčního 
systému, který započal úspěšnou historii ABS, přitom sahají až do roku 1960. 
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Aha, ABS.
Dojde-li při jízdě k zablokování kol, nedá 
se vůz ovládat. Řídit lze pouze auto, 
jehož kola jsou v pohybu. Proto bylo 
bezpodmínečně nutné vyvinout systém, 
který umožňuje brzdění a řízení zároveň. 
A to co možná nejdříve. Právě z tohoto 
důvodu byla vyvinuta a zavedena technologie 
ABS. První pokusy v tomto směru byly 
podniknuty už ve 20. letech 20. století 
v oblasti letectví. Pro vozidla však tato

technologie ještě nebyla vhodná, protože 
fungovala velmi nepřesně. 

Až v roce 1953 představil vedoucí 
vývoje společnosti Mercedes-Benz Hans 
Schernberg první elektronický antiblokovací 
systém – elektroniku v pedálu. Konečně tak 
nastal čas pro zcela novou technologii, která 
navždy změnila bezpečnost jízdy. Mercedes-
Benz zavedl ve vozech, a tím i na 

silnicích, kontrolované přerušované brzdění. 
Byl to skutečný milník v oblasti jízdní 
bezpečnosti. 

Téma bezpečnosti nabíralo u fi rmy 
Mercedes-Benz stále více na významu. 
Rychle následovaly další inovace, jako 
například deformační zóna. A i na technologii 
ABS se neustále pracovalo, experimentovalo 
a byla nadále optimalizována. 

A co dále? 
Dalším obrovským trendem na poli mobility je jízda na elektrický pohon či jízda plně 
automatická. Letos na jaře byl veřejnosti představen model ESV 2019. 
Tento experimentální bezpečný vůz je výsledkem dalších inovativních nápadů 
a bude zajisté brzy představovat nový standard v oblasti autonomní mobility. 
Mobilita je součástí naší DNA – tak tomu bylo, je a bude. 

další velký krok vpřed. Tato technologie, 
která zamezuje, aby se vozidlo dostalo 
do smyku, je dnes již standardem 
v automobilovém průmyslu. 
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Online sjednání návštěvy servisu.
Zákaznický informační a komunikační portál Mercedes me vám usnadní komunikaci s autorizovaným servisem. 
Nově můžete provádět rezervaci online – bez zbytečného volání či psaní. Objednejte se u vámi preferovaného 
servisního partnera prostřednictvím 5 kroků. Více informací získáte naskenováním QR kódu:

1716

Mercedes me

Jak to vidí experti?

David Maršál
Ředitel servisních služeb / AutoTechnologi

Díky svému chytrému telefonu můžete mít dnes k dispozici celý digitální svět 
společnosti Mercedes-Benz. Mobilita současnosti znamená mnohem víc než se dostat 
z bodu A do bodu B. Díky službě Mercedes me můžete personalizovat nastavení 
svého vozu, a dokonce ovládat jeho funkce na dálku. Navíc máte kdykoliv a kdekoliv 
přístup ke všem smlouvám a osobním službám. Je naprosto fascinující, co všechno 
aplikace Mercedes me umožňuje – a každým dnem je toho více. 

Zůstaňte ve spojení. 
Mercedes me.  

Dožeňte budoucnost.
Díky Mercedes me Adapter se konektivita týká i starších modelů Mercedes-Benz. Stačí jen pár kroků – registrujte se na portálu 
www.mercedes.me, stáhněte do mobilu aplikaci Mercedes me Adapter a nechte si u svého autorizovaného servisního poradce 
nainstalovat Mercedes me Adapter. Jako bonus získáte 1 000 Kč na další návštěvu servisu.  

Mercedes me connect 
Aplikace Mercedes me connect vás propojí s vaším vozem a vším, co je pro vás během jízdy důležité. Jediným kliknutím můžete získat 
všechny důležité údaje, jako je například vaše poloha, tlak pneumatik, stav tachometru či paliva, a užívat si tak dobrého pocitu, že máte 
nejen během jízdy o všem přehled. 

Ještě aplikaci Mercedes me neznáte? Registrujte se a využívejte naplno digitální svět Mercedes-Benz 3 roky zdarma.
www.mercedes.me

Jak dlouho pracujete pro společnost
Mercedes-Benz? Na jaké pozici?
Hrůnek: V oblasti servisních služeb pracuji 
už více jak 25 let, pro Mercedes-Benz pak 
od roku 2005. Tehdy jsem byl u společnosti 
TUkas pověřen vedením nově vznikajícího 
servisu, pro který jsme v roce 2006 získali 
autorizaci. Servis jsem vedl až do roku 
2015, kdy se začala řešit jeho přeměna 
pro jinou značku. Proto jsem využil nabídky 
společnosti M 3000, kam jsem přešel 
a u které od podzimu 2015 pracuji opět 
jako vedoucí servisu.

Maršál: Pracuji jako ředitel servisních 
služeb pro společnost AutoTechnologi, 
autorizovaný servis Mercedes-Benz. Pro 
značku Mercedes-Benz jsem začal pracovat 
prakticky hned po studiích v roce 2000 na 
pozici přijímacího technika. Na konci roku 
2014 mě oslovil pan Jan Popelář, majitel 
AutoTechnologi, s nabídkou na pozici 
ředitele servisních služeb. Přijetí nabídky 
bylo pro mne velkou výzvou, znamenalo 
kariérní postup a nyní vím, že to byla 
dobrá volba. Před rokem a půl společnost 
AutoTechnologi získala autorizaci pro 
servisní služby Mercedes-Benz. Byl jsem 
součástí procesu příprav a bylo to náročné 
období, ale zároveň nás to všechny výrazně 
posunulo dopředu.

Čeho si vážíte na vaší práci 
pro Mercedes-Benz?
Hrůnek: Na to mám celkem jednoduchou 
a poměrně stručnou odpověď. Mně se prostě 
líbí prestiž značky Mercedes-Benz.

Maršál: Také práci pro Mercedes-Benz 
vnímám jako určitý druh prestiže. Za bezmála 
dvacet let jsem nasbíral skrze školení, 
certifi kace a komunikaci s klientelou značky, 
která je mimochodem velmi náročná, mnoho 
zkušeností. Díky tomu, že se už dlouho 
pohybuji v tomto technickém a moderním 
prostředí, mohu své zkušenosti předávat 
svým kolegům. To mě naplňuje a baví.

Jaké servisní služby jsou nyní obzvlášť 
důležité, aby si zákazníci mohli naplno užít 
zimní jízdu?
Maršál: Zima je období, na které by 
majitelé vozidel Mercedes-Benz měli dávat 
největší důraz. U nás v AutoTechnologi 
nabízíme klientům kontrolu vozidla před 
zimou, která obsahuje mimo jiné kontrolu 
kapalin a akumulátoru, který v zimě může 
hodně potrápit. Samozřejmostí jsou kvalitní 
zimní pneumatiky – obzvlášť u značky 
Mercedes-Benz, kdy má převážná většina 
vozů stále pohon zadní nápravy a bez 
dobrých pneumatik se člověk na sněhu 
prakticky neobejde. Další věcí, kterou 
našim klientům doporučujeme, je ošetření 
laku kvalitní kosmetikou. 

Proč byste doporučil vašim zákazníkům 
aplikaci Mercedes me? 
Hrůnek: Aplikace nabízí třeba možnost 
připojit se online k vozidlu a ovládat 
tak vzdáleně některé jeho funkce, umí 
navigační a další vyhledávací služby, ale 
je také pomocníkem při plánování návštěv 
servisu. Doporučil bych ji pro její schopnost 
automaticky odesílat hlášení o stavu 

vozidla. A to hlavně po aktivaci airbagů, 
kdy umí vozidlo automaticky spojit 
s centrálou tísňového volání a předat tak 
nejen jeho přesnou polohu, ale i informaci 
o počtu cestujících.

Která z funkcí Mercedes me connect 
je vaše oblíbená?
Hrůnek: Nejraději využívám vzdálený online 
přístup k vozidlu, který mi umožňuje jej 
odemknout a zamknout, případně vyhledat 
jeho polohu. Také se mi líbí možnost 
nastavit si teplotu uvnitř vozidla ještě 
před mým příchodem.

Maršál: Moje oblíbené a nejčastěji 
používané funkce jsou ty, kdy si můžu 
zkontrolovat tlak pneumatik a baterii, 
zda je vozidlo zamčené nebo má zavřená 
okna. Jako dobrou funkci vidím ale i to, 
že servis může na dálku vidět diagnostický 
test vozidla. Když má klient nějakou závadu 
a zavolá nám, jsme schopni mu říct, 
zda může pokračovat v cestě, nebo je 
závada neslučitelná s dalším provozem a má 
počkat na odtah nebo zásah asistenční 
služby Mercedes-Benz.

Martin Hrůnek
Vedoucí servisu vozidel / M 3000
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 Obal na iPhone X
Polykarbonát/kůže, černá
Pro iPhone® X + iPhone® XS 
Otvory na kontrolní tlačítka, 
přípojky a fotoaparát
B66958600

1 010 Kč

 Hrnek To Go
Nerezová ocel, stříbrná/černá
Objem: 0,5 l
Funkční uzávěr
Od Eva Solo pro Mercedes-Benz
B66955014

 1 300 Kč

Deštník
Hliník/polyethylen, průhledný
Průměr při otevření: 105 cm
Délka: 85 cm
Odolný proti větru
B66954529

866 Kč

Smartwatch, Garmin vivoactive 3
Umělá hmota / nerezová ocel / silikon, 
černá/stříbrná
Průměr 43,4 mm
Možnost nastavit jazyk
Vodotěsné do 5 ATM
Měří zdravotní údaje jako 
srdeční tep nebo hladinu stresu
B66958848 / dostupné od října 2019

6 652 Kč

 Dámské hodinky
Nerezová ocel / perleť / kůže, 
rosegold/béžová
Vodotěsné do 10 ATM
Švýcarský quartzový 
strojek Ronda 702
B66954184

 3 759 Kč

 Dámská peněženka
Kůže, béžová
Rozměry: 11 × 11 cm
Přihrádky na bankovky, mince, 
karty a zapínání na zip
B66955035

 2 891 Kč

 Pánská peněženka
Kůže, černá
Rozměry: 10 × 2 × 12 cm
RFID ochrana
Různě velké přihrádky 
na bankovky a mince 
B66953717

 1 155 Kč

 Plyšák
Polyester/plyš, béžová
Rozměry: 35 cm
Od NICI pro Mercedes-Benz
B66041559

 1 155 Kč

Shopper
Koženka, červená
Rozměry: 36 × 15 × 35 cm
Vnější zapínání a odnímatelná vnitřní 
kapsa na zip
B66953713

1 155 Kč

Odrážedlo Bobby-AMG GT
Umělá hmota, stříbrná
Vhodné pro děti od 18 měsíců
Od BIG Spielwaren pro Mercedes-Benz
Autíčko dodáváno nepolepené, možnost 
samostatného dotvoření pomocí přiložených 
samolepek
B66962005

2 891 Kč

Podzim/Zima 2019 KolekceKolekce

prosincová zvýhodněná 
cenová nabídka

-20 %
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Vyrazte vstříc dobrodružství. 
Bez starostí.

Excellent. Komplexní servisní smlouva. Z každého hlediska na cestách bez starostí.
Mobilo Mobilita a rychlá pomoc v případě poruchy prostřednictvím naší služby Servis 24.

Údržba Veškeré úkony údržby vozu v souladu s údržbovým listem společnosti Mercedes-Benz včetně poskytnutí  
k tomu potřebných náhradních dílů a provozních látek.

Opotřebení Výměna opotřebených dílů originálními díly Mercedes-Benz.

Opravy Provádění všech oprav nutných při obvyklém nebo dohodnutém způsobu užívání vozidla v důsledku opotřebení.

Prodloužená záruka –

Advance. Garanční smlouva. Roky garance navíc pro nová a ojetá vozidla.
Mobilo –

Údržba –

Opotřebení –

Opravy –

Prodloužená záruka Prodloužení standardní dvouleté záruky.

Compact. Smlouva o údržbě. Poskytuje možnost plánování a kontrolu nákladů.
Mobilo Mobilita a rychlá pomoc v případě poruchy prostřednictvím naší služby Servis 24.

Údržba Veškeré úkony údržby vozu v souladu s údržbovým listem společnosti Mercedes-Benz včetně poskytnutí  
k tomu potřebných náhradních dílů a provozních látek.

Opotřebení –

Opravy –

Prodloužená záruka –

Chápeme, že se vám nechce myslet na servis vozu – ať už jste v každodenním shonu,  
či na cestě za odpočinkem. Proto pro vás máme připravené komplexní balíčky  
Mercedes-Benz. Najdete v nich širokou škálu služeb spojených s vaším vozem.  
Od klasické údržby či výměny kol po garanci mobility. Poznejte, co doopravdy  
znamená osobní přístup.

Naberte ten správný směr.
Garmin MAP PILOT vám vždy naplánuje cestu tak, aby vedla tou nejkratší 
trasou. Mapy se spolu s dalšími užitečnými informacemi zobrazují barevně  
a ve vysokém rozlišení na velkém displeji multimediálního systému. Navigace 
vás zároveň dokáže upozornit i na nečekanou zatáčku, takže dělá vaši 
jízdu ještě bezpečnější. Nastavuje se zcela jednoduše – pomocí ovladače, 
touchpadu nebo hlasu. Zvolte si sami, co vám vyhovuje nejvíce.

Garmin MAP PILOT nabízí také 
zobrazení ve 3D s přesným znázorněním 
ulic a budov. Fotorealistické náhledy 
křižovatek vás snadno navedou ve správný 
čas do správného pruhu. I v cizím městě  
se tak budete orientovat jako místní.  
Systém také poskytuje informace o poloze 
pro funkci Advanced Driver Assistance, 
aby vám mohla pomoct v náročných 
situacích. Chcete-li Garmin aktivovat, 
stačí vložit SD kartu obsahující navigační 
software a mapová data – pak už jsou třeba 
jen pravidelné aktualizace.

Přehledné menu
Specifické rozhraní v designu Mercedes-Benz s přehledně 
uspořádanou strukturou vám pomůže cestovat beze zmatků a stresu. 

Ekologická i ekonomická
Navigace obsahuje programy, s nimiž snížíte spotřebu paliva. Chráníte 
tím jak životní prostředí, tak i svou peněženku. 

Na Garmin není nikdy pozdě
I když váš vůz nemá navigační systém Garmin, lze jím některé modely 
vybavit i dodatečně. Stačí se obrátit na vašeho servisního partnera.

Podzim/Zima 2019 Balíčky služeb Mercedes-BenzNavigace

Garmin MAP PILOT 
Aktualizace map Evropy 2019/2020 
A2139064407 / A2189067303 
 

5 353 Kč



Jsou momenty, které nemůžete předvídat nebo se jim vyhnout – ať už jde o autonehodu, 
nebo menší poruchy na silnici, které vám zkomplikují cestu. Abyste nemuseli myslet na 
nejhorší, nabízíme okamžité řešení.

Tým Mercedes-Benz Mobilo se v případě poruchy obratem postará o opravu vašeho 
vozu v nejbližším autorizovaném servisu Mercedes-Benz. Není-li možné opravit vůz 
okamžitě, zajistíme pro vás a vaše blízké hotel a postaráme se o to, abyste mohli 
pokračovat v cestě další den. A kolik tato služba stojí? Pro vás coby zákazníka služby 
Mobilo vůbec nic. 

Prostě si jen zaznamenejte tato čísla, a můžete se těšit na pohodovou jízdu během 
celé dovolené:

Jedině MOBILO. 

Ať už jde o poruchu, nehodu, nebo menší škodu – obraťte se na nás! Zavolejte nám, 
a my vše vyřídíme rychle a bez zbytečné byrokracie. Převezmeme za vás kompletní 
dokumentaci o nehodě, zajistíme komunikaci s pojišťovnou, dáme k dispozici náhradní 
vůz a zařídíme opravu vašeho vozu ve standardní kvalitě značky Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Repair. 
Rychlá a komplexní pomoc. 

Opravy škod po nehodách
Pracovníci servisu Mercedes-Benz znají každý detail vašeho vozidla a mají přístup k veškerým informacím a originálním dílům. 
Díky tomu se po skončení opravy budete moci vydat na cestu ve vozidle, které splňuje veškeré standardy společnosti Mercedes-Benz.
Výměna čelního skla – použití originálních skel v kvalitě Mercedes-Benz.
Opravy karoserie – použití pouze kompatibilní spojovací metody (nýtování, lepení a svařování). 
Částečné lakování – pouze originální laky zajišťující dokonalý výsledek a lesk.

Mercedes-Benz SmallRepair 
Šrámy, škrábance a jiné vady na kráse lze odstranit přímo na místě, aniž by bylo nutné měnit díly nebo lakovat vůz jako celek. 

Péče Mercedes-Benz 
V zimě je váš vůz vystaven celé řadě okolních vlivů. Věnujte mu dostatečnou pozornost s vhodnými produkty pro péči Mercedes-Benz. 
Vybrané účinné látky jsou určeny speciálně na povrchy vašeho vozidla a dosahují mimořádné účinnosti. 
Bezpečně, šetrně k materiálům a ekologicky.

+420 296 335 601

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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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.

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.

Volejte: 00800 1 777 7777*
Nebo: 00420 296 335 601
* Při volání u některých mobilních operátorů mohou být účtovány poplatky.

Podzim/Zima 2019 Mercedes-Benz Repair Asistenční služba MOBILO

Jsme tu pro vás nepřetržitě na servisní hotline 
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U zobrazených produktů mohlo dojít od tisku této brožury (09/2019) 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.

www.mercedes-benz.cz


