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ZVEDNĚTE OPONU DOKO
NALEJŠÍ FUNKČNOSTI.
Večer v autokině v Schönefeldu.

Je pozdní letní večer v schönefeldském autokině. Hvězdy se předvádějí na plátně o 200 m2 a ve frontě stojí další,  poněkud 
zvláštní hvězda třídy C ve stříbrné metalíze Mojave. Díky zadnímu spoileru v karbonovém stylu a sladěným venkovním zrcátkům 
působí obzvlášť sportovním dojmem. Autokina zprostředkovávají úplně jiný typ zážitku. Zavřete dveře vozu a užijte si film bez  
rušivého šustění sáčků od sousedů, přičemž vy sami se můžete uvnitř bavit podle libosti. Multimediální systém vám zvuk filmu 
přivede přímo do vozidla a díky SD navigaci vás po skončení spolehlivě navede domů – nebo do některého z osmi dalších autokin  
v Německu. V autokině si jenom na rádiu naladíte frekvenci, kterou se dozvíte při příjezdu! Cestou domů můžete volit mezi vlastním 
programem zábavy z přípojky USB a měničem Mercedes-Benz dodávaným se samostatným multimediálním displejem.

ZADNÍ SPOILER, CARBON-STYLE. Zadní spoiler Mercedes-Benz Sport Equipment v realistickém Carbon-Stylu podstatně 
zlepšuje aerodynamické vlastnosti. Harmonicky přizpůsobený obrysům vozidla, kterému dodává sportovní vzhled. Individu ální, 
dynamický 3D efekt podtrhuje charakter vozu. A205 793 0500 | 16 463,87 Kč  KRYT PROHLUBNĚ DVEŘNÍ RUKO JETI, 
VELKÝ, 2DÍLNÝ. Kryt prohlubně dveřní rukojeti, lesklý, v pochromované úpravě. Chrání prohlubeň pod dveřní rukojetí před 
poškrábáním a nabízí vysoce kvalitní individuální vzhled. A205 760 4000 | 1 302,24 Kč.
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01 SD CARD NAVIGATION, ECE, PRO KÓD VÝBAVY 357, POUZE VE SPOJENÍ S KÓDY 355 & 506. Uživatelsky přívětivá navigace, přesná mapová data a vynikající na 
cestách - navigace na SD kartě přenáší veškeré výhody plnohodnotného a výkonného navigačního systému do Audio 20. To se jednoduše docílí vložením SD karty obsahující 
navigační software a mapové datové záznamy. Mapy mají vzhled COMAND Online a jsou zobrazeny barevně a ve vysokém rozlišení na velkém displeji multimediálního 
systému s dalšími navigačními informacemi na přístrojovém panelu. 3D pohledy s přesnými obrazy silnic a budov, stejně jako realistickéasistenční systémy křižující dopravy  
a jízdy v pruhu pomáhají s orientací. Ovladač je k dispozici pro intuitivní ovládání. Hlasové ovládání lze také použít pronavigační systém. Správce stahování navigačních SD 
karet pro aktualizaci mapových podkladů a další informace týkající se podmínek používání lze získat adrese: http://www.mb4.me/sd-card-navigation. A213 906 1408 | 
Cena na vyžádání  POPELNÍK. Černý. Plastový. Vyrobený z tepelně odolných materiálů. K použití do držáku nápojů nebo odkládací přihrádky dveří – podle modelu 
 vozidla. Velká kapacita. Součástí jsou zhášeč nedopalků a držák cigarety. Poutavý design Mercedes-Benz. Výška: 12,2 cm, průměr u dna: 6,7 cm, průměr vrchního okraje: 
8,4 cm. A177 810 8103 | Cena na vyžádání.

02 KRYT VENKOVNÍHO ZRCÁTKA, KARBONOVÝ STYL. Zajišťuje individuální, sportovní a dynamický vzhled. Sada 2 kusů. A205 811 0100 | 5 468,56 Kč  03 PRÁH 
PŘEDNÍCH DVEŘÍ, OSVĚTLENÝ, 2DÍLNÁ SADA. Výrazná nepřehlédnutelná součást ve dne i v noci – bíle svítící nápis Mercedes-Benz, elegantně zasazený v nerezovém 
panelu. A205 680 4911 | 6 915,42 Kč  VELUROVÉ PODLAHOVÉ KOBEREČKY CLASSIC, SADA O 4 KUSECH. Elegantní, vysoce kvalitní, trsovité velurové koberečky  
s vyšitými písmeny Mercedes-Benz. K dispozici v různých barvách kvůli sladění s interiérem vozu. A205 680 0404 9J74 | 3 443,25 Kč  SPORTOVNÍ PEDÁLY Z NEREZU. 
Lesklé pedály z nerezu s protiskluzovými čepy. A000 290 0500 | 3 993,13 Kč  04 PÁNSKÁ BUNDA. Námořnická modrá 100 % polyester. Designové detaily inspirova-
né diamantovou mřížkou chladiče. Odolná proti větru. Vysoký zapínací límec. Odepínací kapuce. Mnoho kapes. Moderní střih. Velikosti S až XXL. B6 695 8576–8580 | 
4626,69 Kč  PÁNSKÉ TRIČKO. Námořnická modrá s tmavě červenou kombinací PAD (nylon)/PES 95/5 %. Úzký hladký průkrčník s žebrovým lemem. Rukávy s  
ohrnovacím přehybem. Hrudní kapsa s lemem. Zdobné vícebarevné prošití na  zádech a ve švu. Přiléhavý střih. Velikosti S až XXL. B6 695 8586–8590 | 1 733,33 Kč   
PÁNSKÝ ŘEMEN. Černý. Italská teletina. Nastavitelné nasazení. Délka cca 125 cm, šířka cca 3,4 cm. B6 695 3047 | 2 311,79 Kč.
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Myšlenka autokin se zrodila v USA. Jednoho teplého květnového 
večera koncem 20. let postavil Richard Milton Hollingshead na 
střechu svého vozu Mercedes-Benz 680 S projektor, namířil jej 
na vrata garáže a sledoval film ze sedačky. V létě roku 1933  
pak otevřel první autokino na světě. Do Německa se tento nápad 
dostal v roce 1960. V roce 2009 se otevřela vrata autokina  
v Schönefeldu o rozloze 20 000 m², přičemž zde byly k vidění i ta-
kové speciality, jako například kamiony s jídlem.

PR
VN
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01 POUZDRO EASY-PACK V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU. Praktická možnost ukládat předměty do zavazadlového prostoru. Když se nepoužívá, je možné pouzdro 
sbalit dotekem na tlačítko a zasunout je na bezpečné místo pod zásilkový regál. Objem: 7 až 55 litrů s maximálním zatížením 10 kg.  A205 680 0405 | 115 189,59 Kč    
PÁNSKÉ SPORTOVNÍ HODINKY GMT. Nerezové pouzdro s černou vrstvou PVD. Černý ciferník s 3D efektem. Černý silikonový řemínek s červeným zdobením. Funkce 
GMT a fluoreskující ručičky. Voděodolné do 10 ATM. Průměr cca 43 mm. Švýcarský strojek 515.24h (quartz). Swiss movt. B6 695 3568 | 6 652,00 Kč  02 PŘIKRÝVKA. 
Tmavě hnědá, krémová 100 % bavlna. Stromečková vazba, vytkané logo „1926“. Bavlněný stahovací vak, potisk logem. Výrobek Fraas pro Mercedes-Benz. Vyrobeno  
v Německu. Velikost cca 156 x 200 cm. B6 604 1560 | 3 179,83 Kč  DÁMSKÉ HODINKY, MÓDNÍ ZLATÉ. Obal z nerezové oceli se zlatě zabarveným povrchem PVD. 
Modrý ciferník se šesti krystaly Swarovski®. Modrý řemínek z kůže a textilu. Žlutě/zlatě zbarvené ručičky. Voděodolné do 5 ATM. Průměr cca 35,5 mm. Švýcarský strojek 
Ronda 1002. Swiss movt. B6  695  3564 | 8 098,86 Kč  ŘEMÍNEK, SKLO. Růže zlatá/černá. Nerez, sklo. Zdobení krystaly Swarovski®. Vyrábí Swarovski® pro  
Mercedes-Benz. Délka cca 15,7 cm. B6 695 3584 | 2 890,61 Kč  03 PENĚŽENKA. Černá. Teletina. Ochrana RFID. Různé kapsy pro poznámky, mince a karty. Knoflík 
s hvězdou Mercedes. Velikost přibližně 12,5 x 2 x 10  cm. B6  695  3960 | 2 601,37 Kč  SKLENĚNÝ KROUŽEK. Růže zlatě zbarvená/černá. Nerez, sklo Krystaly  
Swarovski®. Pro Mercedes-Benz od Swarovski®. Velikost může upravit klenotník. B6 695 3601 | 2 022,56 Kč.
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Zkuste to! Autokino je opravdu výjimečný zážitek. Pro milovníky kin jako jsou Jelena a 
Tom je jako dělané. Vybrali si Snídani u Tiffanyho, protože mají rádi ducha a styl 60. let. 
„Audrey Hepburnová je módní ikona a jedna z prvních hvězd lepší společnosti“, míní Jelena, 
která si ráda užívá berlínského nočního života. Tomu odpovídá i styl jejího oblečení. „Ráda 
kombinuju sportovní a volnočasové prvky s klasikou“, říká a ukazuje skleněný náramek. 
Když se ochladí, vytáhne Jelena z přihrádky Easy-Pack oblíbenou  vlněnou dečku, přehodí 
si ji přes ramena a vytvoří si malé pončo. Pak se oba vracejí do svého vozu třídy C,  
dokonalého místa k trávení letního večera v autokině.

Parkovací prostory  
v továrně snů.

KARBONOVÝ STYL. Kola Mercedes-Benz Sport Equipment s realistickým karbonovým vzhledem a individuálním 
dynamickým 3D efektem podtrhují dynamický vzhled vozidla. Přitom o tom není třeba učinit jakýkoli  
záznam v dokumentaci vozidla. Prostě se připevní speciální lepicí páskou. A205 820 9601 | 5 179,33 Kč   
KRYTKA NÁBOJE KOLA, HVĚZDA S VAVŘÍNOVÝM VĚNCEM. Krytka kola Mercedes-Benz dodává kolům z 
lehkých slitin stylovou povrchovou úpravu. Udržuje náboj v čistotě. Jsou k dispozici různé typy designu. Pro 
všechna kola Mercedes-Benz. A222 400 2200 9040 | 431,10 Kč  10 PAPRSKOVÉ KOLO. 48,3 cm  
(19 palců), lesklý okraj ráfku, černá. A205 401 2900 7X72 | 11 544,85 Kč.

ACCESSORIES CONFIGU-
RATOR MERCEDES-BENZ: 
http://configurator. 
mercedes-benz- 
accessories.com/en-CZ
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Forma následuje funkci. Nebo je tomu naopak? S originálním příslušenstvím Mercedes-Benz je tato otázka zbytečná,  
neboť vazba je obousměrná. Tvoříme estetiku pro vás.

Krása pro oko pozorovatele.
Vítězný design.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GLE:  01 STŘEŠNÍ SPOILER. Výrazný dotyk, který dodává zadní části vozu dynamičtější a sportovní vzhled. Neovlivňuje  
zorné pole ve zpětném zrcátku. Vysoce kvalitní povrchová úprava základním nátěrem umožňuje nátěr produktu požadovanou barvou. A167 793 0400 | 16 753,10 Kč   
02 OCHRANNÝ PÁS PRAHU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. Chromový ochranný pás je spolehlivou ochranou prahu zavazadlového prostoru proti poškození a známkám 
opotřebení. Montáž pásu speciálně vyvinutého pro exteriérovou aplikaci na vozidla je snadná a rychlá. Ochranný pás prahu zavazadlového prostoru je v přesném souladu 
s konturami vozidla a díky pečlivému výběru materiálu je i vzhledově přitažlivý. A167  693  0000 | 5 352,87 Kč  03 DESIGNOVÉ BOČNÍ ZDOBENÍ, 4DÍLNÉ.  
Mercedes-Benz Sport Equipment s matným černým povrchem. Zdůrazňuje sportovní a dynamický vzhled. Připevňuje se snadno speciální lepicí páskou. Žádné lakování, 
žádný záznam v dokumentaci vozu. A167 725 5400 | 13 859,74 Kč  04 ŽEBROVÁNÍ NA KAPOTU. Galvanizovaný lesklý chromovaný  plastový díl pro sání na kapotě. 
Robustní, rozměrově stabilní, přesný design. A167 880 4004 | 5 352,87 Kč  VENTILAČNÍ DOPLNĚK NA BLATNÍK. Galvanizovaný lesklý chromovaný plastový zdobný 
díl na blatníky. Robustní, rozměrově stabilní design. Sladěný s ostatními chromovými součástmi vozidla. A167 880 4104 | 5 063,63 Kč.
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TŘÍDU A:  05 STŘEŠNÍ SPOILER. Výrazný dotyk, který dodává zadní části vozu dynamičtější a sportovní vzhled. Neovlivňuje 
zorné pole ve zpětném zrcátku. Vysoce kvalitní povrchová úprava základním nátěrem umožňuje nátěr produktu požadovanou barvou. A177 793 0200 | 15 885,06 Kč   
06 OCHRANNÁ LIŠTA PŘEDNÍHO SPOILERU, KARBONOVÝ STYL. Ochranná lišta předního spoileru Mercedes-Benz Sport Equipment v realistickém karbonovém stylu 
s individualizujícím 3D efektem podtrhuje dynamický charakter vozidla. Přitom o tom není třeba učinit jakýkoli záznam v dokumentaci vozidla.1 A177  880  7702 
|10 676,81 Kč  07 KRYT SLOUPKU B, KARBONOVÝ STYL. Kryt sloupku B Mercedes-Benz Sport Equipment s realistickým karbonovým vzhledem a individualistickým 
3D efektem podtrhuje dynamický vzhled vozidla. Přitom o tom není třeba učinit jakýkoli záznam v dokumentaci vozidla.1 A177 690 9001 | 3 732,47 Kč  08 KRYT 
 VENKOVNÍHO ZRCÁTKA, KARBONOVÝ STYL. Zajišťuje individuální, sportovní a dynamický vzhled. Sada 2 kusů. A177 811 2300 | 5 179,33 Kč  09 BOČNÍ LIŠTA, 
KARBONOVÝ STYL. Boční prahová lišta Mercedes-Benz Sport Equipment s realistickým karbonovým vzhledem a individualistickým 3D efektem podtrhuje dynamický 
vzhled vozidla. Přitom o tom není třeba učinit jakýkoli záznam v dokumentaci vozidla.1 A177 690 8701 | 14 438,55 Kč.
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AUTA, AKROBATI, 
ATRAKCE.
Hvězdy šapitó.

Mísí se vůně pilin, popcornu a cukrové vaty. Uvaděč smeká klobouk, 
uklání se a vítá hosty: „Jen dál, jen dál, tudy prosím! Cirkus právě 
 začíná!“

Pohled je úchvatný: hvězdou manéže je nová třída B. Čistý a uhlazený 
design si zaslouží velkolepý nástup. Pevná propracovaná forma  
připomíná perfektní figuru akrobata. Život s cirkusem  znamená být 
neustále na cestách, připravenost na vše, co může přijít od jednoho 
města k druhému. Velkou předností je, že nová třída B má vše, co 
člověk potřebuje k přepravě i velkých zavazadel.

Cirkusy se staly populární pojízdnou zábavou, přidá vali se artisté a  
objevili se klauni, kteří rozesmívali publikum veselými a fantastickými 
kousky. Polykači ohně cvičili s plápolajícími pochod němi. Prova-
zochodci udivovali svými přemety v závratných výškách. Odvážní  
lidé, úžasné triky a zábavné chvilky fascinovaly každého.  Cirkus  
vábí především třemi hlavními protagonisty.
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5PAPRSKOVÉ KOLO SE ZDVOJENÝMI PAPRSKY. 45,7 cm (18 palců), lesklý okraj ráfku. A177 401 1300 7X72 | 9 808,77 Kč  NOVÝ NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA 

 ALU STYLE. 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). Musíte brát v úvahu povolené zatížení střechy svého vozidla, nosiče jízdních kol se  dodávají 

samostatně. A000 890 0293 | 4 629,44 Kč.

ZAŽIJTE HVĚZDY KRUHŮ ONLINE.  

http://mb4.me/MBA_B_Class_Circus
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01 TOALETNÍ TAŠKA. Černá, béžová. Polyester. Závěsná. Několik oddílů a síťových kapes. Se zrcátkem. Zapínání na  

sponu. Rozměry cca 50 x 30 cm. B6 787 1199 | 575,71 Kč  02 ŠVÝCARSKÝ KAPESNÍ NŮŽ VICTORINOX CLIMBER. 

Černý. Nerezová ocel/plast. Velký a malý nožík, nůžky, víceúčelový háček, otvírač lahví, otvírač plechovek, vykrajovač, 

šídlo,  vývrtka, svorka a pinzeta. Pro Mercedes-Benz od Victorinox. Délka cca 9,1 cm. B6  695  3409 | 1 154,52 Kč   

03 PODLAHOVÉ ROHOŽE CLASSIC. Vyrobené z robustního omyvatelného TPE pro náročné použití. Úplně pokrývá  

nohy. Vyšší okraje a design plochy odpuzují nečistotu a vodu. Označené výrazným logem Mercedes s hvězdou. 

A177 680 3204 9051 | 2 748,74 Kč  04 DÍVČÍ TRIČKO. Smetanová a červená barva 100 % bavlna. Krátký rukáv. 

 Lodičkový výstřih. Zdobný pásek v průkrčníku. Moderní střih. Zdobení s červeným srdcem a hvězdou Mercedes. Velikosti 

116/122 až 152/158. B6 695 4296–4299 | 865,28 Kč  DĚTSKÁ CYKLISTICKÁ HELMA. Černý. Komfortní bezpečné 

zapínání.  Robustní ochranná tvarovaná forma. Polohově upravitelné změkčovací vložky. Síť proti hmyzu S bezpečnostní 

LED a trojbarevnou výměnnou clonou. Splňuje EN DIN 1078, má osvědčení TÜV GS. Vyrobeno v Německu. Seřiditelná na 

obvod hlavy 50–55 cm. Výrobek Uvex pro Mercedes-Benz. B6 645 0076 | 1 733,33 Kč  DĚTSKÉ KOLO. Hliníkový rám. 

20" pláště Schwalbe BIG APPLE. Přehazovačky Shimano, 7 rychlostí. Čelisťové brzdy. Robustní kovové blatníky. Hliníkový 

stojánek. Nastavitelná výška sedla (cca 60–73 cm). Pro děti od 6 let a výšky 120 cm. Váha asi 12,5 kg. Hmotnost rámu 28 

cm.  Zelená B6 645 0082. Bílá B6 645 0083. Fialová B6 645 0084 | 11 571,02 Kč  DĚTSKÉ KOLO. Hliníkový rám. 

Přehazovačky Shimano, 21 rychlostí. Čelisťové brzdy 24" pláště Schwalbe BIG APPLE. Robustní kovové blatníky. Výškově 

nastavitelné sedlo (cca 67–80 cm). Pro děti od 8 let a výšky 131 cm. Výška rámu cca 31 cm, hmotnost cca 12 kg. Černá  

B6 645 0155. Bílá/fialová B6 645 0157 | 13 885,91 Kč  05 DĚTSKÁ SEDAČKA KIDFIX XP S ISOFIT, ECE. 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 

(hmotnost 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. 

A000 970 2302 | 8 969,65 Kč  06 ZABEZPEČENÍ ZAVAZADEL. Důmyslné řešení problémů spojených s klouzáním 

nákladu kolem dokola v nákladovém prostoru. Bezpečně se zachycuje kolem požadovaného objektu díky uchycení suchým 

zipem. A000 987 0400 | 607,73 Kč  NÁKUPNÍ KONTEJNER, SKLÁDACÍ. Skládací v antracitové barvě. A203 840 0020 |  

315,40 Kč  ČEPICE. Černý. Bavlna. Nastavitelné nasazení. B6 695 4531 | 575,71 Kč  07 LEHKÁ OBUV, TŘÍDA X. 

Černý. Podrážka EVA granule. Viditelná i spodní strana podrážky s laserovým značením třídy X. Řemínek s reliéfním hvězdou 

Mercedes. Ukládací textilní sáček s logem. Velikosti S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (44/45). B6 695 5183–5186 | 

865,28 Kč.

▸ Veškeré informace o dětských sedačkách na straně 17.
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Žádná jiná cirkusová postava nevyvolává tolik empatie a nemá takovou tradici. Evropský klaun pochází  
z italské Commedia dell’arte. Tato zvláštní divadelní forma má s dnešním cirkusem společného právě 
klauna, který se pokouší dostat do dveří s nápisem NEBEZPEČÍ nebo naivně zírá do hlavně pušky.  
Vše, co klaun dělá, boří společenské bariéry a zesměšňuje realitu. Padá opona za cirkusovým předsta-
vením. Klaun s bílým obličejem - vážný, přímý muž na rozdíl od nemotorného šaška – sedí ve své 
šatně. Představení bylo úspěšné. Poprvé za večer se sám pro sebe usměje.

Nejstarší hrdina světa – klaun.
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02 03

01

01 ZÁKLADNÍ LIŠTY NOSIČE. Hliníkové nosné lišty, přesně přizpůsobené karosérii vozu Mercedes-Benz – dokonalý základ pro řadu přepravních doplňků a příslušenství 

 Mercedes-Benz: držák lyží a snowboardu, držák jízdních kol nebo střešní schránky. Aerodynamický design Mercedes-Benz s optimalizovanou hladinou hluku. Kolizně testovaný. 

Zamykatelný. A247 890 2900 | 7 783,46 Kč  02  SLUNEČNÍ BRÝLE LIFESTYLE. Hnědo-modrá transparentní umělohmotná obruba. Šedá skla Carl Zeiss Vision. 100 % ochrana 

proti UV-A i UV-B (UV-400). Kategorie filtru 3. Antireflexní úprava. B6 695 3501 | 2 601,37 Kč  Zapalovač Zippo®. Černý. Mosaz. Výrobek Zippo pro Mercedes-Benz. Vyrobeno 

v USA. Velikost přibližně 3,9 x 1,5 x 5,8 cm. B6 695 3357 | 1 733,33 Kč  03 LÁHEV NA PITÍ MYFLAVOUR. 0,75 l. Transparentní, stříbřitá. Tritan. Jehlice na ovoce. Praktické 

přenášecí oko. Lze mýt v myčce. Laserová gravura hvězdy Mercedes. Výrobek eva solo pro Mercedes-Benz. Průměr cca 7,5 cm, výška cca 25,5 cm, objem cca 0,75 l. B6 695 5015 |  

865,28 Kč  04 DEŠTNÍK. Transparentní, černý. Hliník, polyetylén. Plastové madlo se speciální povrchovou úpravou. Automatické rozevírání. Zapínání na suchý zip. Odolný vůči 

větru. Znak hvězdy na rukojeti. Průměr při rozevření přibližně 105 cm. B6 695 4529 | 865,28 Kč  05 FLÍS RWANDA. Černý, antracitový. Polyester. Logo s hvězdou  Mercedes 

vpředu. Výrobek Fraas pro Mercedes-Benz. Rozměry cca 150  x 160 cm. B6 695 3627 | 1 154,52 Kč  06 DRŽÁK NA NÁPOJE, STŘEDOVÁ KONZOLA. Vozidla s převodovkou 

DCT. Slouží k příručnímu odložení nápojů v plechovkách, kelímcích a menších lahvích. Pružná ramínka pevně drží. Dva oddíly na různé velikosti. Kvalitní plast, lze otírat utěrkou a 

mýt v myčce. A177 810 9703 | 1 157,27 Kč.

Nic nezahřeje tak jako polykači ohně v manéži. 
Jejich představení vyvolávají u publika zvláštní 
okouzlení a um vytvořit iluzi jen umocňuje výsled-
nou fascinaci všech přítomných. A nikdo to 
neumí lépe než polykači ohně, kteří byli proslulí 
už ve středověku. Klíčem k vyvolání kýženého 
efektu byla schopnost vydechovat a využívat 
oxid uhličitý, který dokáže hasit plamen. Poly-
kači ohně se  rozšířili od objevení nafty a benzínu 
na začátku 19. století. 

V soudobých cirkusech využívají speciální  
polykačské kapaliny. Obecně se s jejich vystou-
pením pojí pyrotechnické prvky a zvláštní 
efekty pekelnických kousků v manéži. Vzdechy 
a výkřiky z publika artisty povzbuzují.

Oblíbený polykač  
ohně.
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05 06

Bez bezpečnostní 
sítě a s přirozenou 
elegancí.
Akrobatka cvičí v obrovské výšce u vrcholu 
 šapitó. Houpe se na visícím kruhu. Historickými 
předchůdci byly statické hrazdy a závěsy, které 
jako první představil Circus Maximus ve staro-
věkém Římě. Nejúžasnějším číslem je akrobacie 
na volných hrazdách, s „letcem“ a „chytačem“. 
Společně předvádějí dokonalou souhru – od 
„jednoduchých“ otáček po čtverná salta. Ale na-
prostou kontrolu nad pohybem těla vyžadují  
i proskoky zavěšenými kruhy. Při saltech artisté 
ve vzduchu dosahují rychlosti až 100 km/h.  
Kromě velké zátěže pro tělo to však znamená  
i velkou dávku adrenalinu. Po vystoupení artisté 
sestupují na zem až z výšky kolem 18 metrů.



Jak Pinocchio zajišťuje 
Paulovu bezpečnost.
I nejstarší zkušební figuríny přežily.
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01  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). A000 970 1302 | 

9 403,84 Kč  02 DĚTSKÁ SEDAČKA „DUO PLUS“. Optimální bezpečnost pro děti ve věku přibližně od 9 měsíců až do 4 let (9 až 18 kg hmot-
nosti). Upevněná jako standard s vrchním uvazovacím popruhem, dalším pásem zajišťujícím hlavovou část, výškově nastavitelným postrojem, 

ventilačními otvory a nástavcovým systémem ISOFIX. Seřiditelná naklápěním. A000  970  1702 | 10 995,31 Kč  03  DĚTSKÁ  
SEDAČKA „KIDFIX“. Optimální ochrana proti bočním nárazům. Zádová opěrka s nekonečnými možnostmi nastavení. Výškově  

stavitelná  opěrka hlavy. Snímatelný kryt, který se dá vyprat. Uchycená pomocí tříbodového bezpečnostního pásu nebo  
systému ISOFIT. Vhodná pro skupinu II a III (přibližný věk 3,5 roku až 12 let). A000  970  2002 | 7 812,38  Kč   

04  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 (hmotnost 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.  
A000 970 2302 | 8 969,65 Kč.

Aby bylo možné zajistit maximální bezpečnost, musí dětské sedačky Mercedes-Benz úspěšně projít nejtvrdšími laboratorními 
zkouškami a crash testy. V těchto zkouškách už v zájmu ochrany dětí „položilo život“ mnoho generací figurín. Nejstarší se jmenovala 
Pinocchio a v polovině 60. let ji vyvinula holandská organizace pro aplikované vědy. Jméno bylo zvoleno na základě toho, že figurína 
byla ze dřeva. První nárazové zkoušky tak poskytly hodnotné poznatky, jak ochránit děti před zraněním v případě srážky. V současnosti 
se na zkouškách podílejí Pinocchiovi četní technicky vysoce vyspělí sourozenci. Ti v současné řadě P simulují po vzoru Pinocchia 
novorozence a děti ve věku 9 měsíců, 1½ roku, 3, 6 a 10 let. Dnešním rozsahem zkoušek jde Mercedes-Benz až za zákonem 
stanovené požadavky, protože se dětské sedačky zkoušejí při nárazech, které jsou o 50 % silnější.

Nejlepší na instalaci dětské sedačky je skutečnost, že je to snadné jako dětská hra. Díky systémům ISOFIT, ISOFIX a tříbodovému 
bezpečnostnímu pásu je riziko nesprávného uchycení minimální. Sedačka se individuálně přizpůsobuje ergonomice vašeho dítěte 
a dále se vyznačuje prvotřídním designem.

Použitý materiál v hlavové a boční 
části absorbuje při nárazu velký  
díl energie. Při nehodě je proto silové 
zatížení dítěte až o 20 % nižší.

Výškově nastavitelné hlavové opěrky  
a vodítka bezpečnostních pásů 
 umožňují růst spolu s dítětem a opti-
málně vedou diagonální pás přes 
 ramena dítěte.

Zádová opěrka ve tvaru V pracuje  
s tvarem rostoucího dítěte a je možné 
ji případně sejmout.

Elegantní a současně odolné  
a trvanlivé potahy jsou měkce 
 vypolstrované.
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VÝKON POTKÁVÁ  
HAUTE CUISINE.
Návštěva v Long March Canteen.

▸ LONG MARCH CANTEEN
 Wrangelstr. 20 
 10997 Berlin 
 longmarchcanteen.com

ZAŽIJTE VÝKON ONLINE.

http://mb4.me/MBA_CLA_AMG
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Vařící voda a k nebi unikající syčící pára. Člověk si může chvíli připadat jako v depu Formule 1, přestože je uprostřed 
 Berlína, v jedné z nejproslulejších čínských restaurací. Zvenku je slyšet motor vozu Mercedes-Benz CLA AMG Line.  
V prostorné kuchyni ukrývající se za dřevěnými okny se v rukou šéfkuchaře Minfu blýskají nad ingrediencemi nerezové 
originální nože Tojiro. Pouze úzká hrana spoileru a sportovní vnější tahy CLA AMG jsou ostřejší. Když se uvnitř  
v restauraci  rozsvítí světla nad talíři, venkovní světlomety zhasínají. Shora osvětlované obláčky páry nad nerezovým 
pařákem noří čínskou kuchyň do dramatického svitu. Za pár sekund jsou z ní vynášeny čerstvě zhotovené křupavé  
asijské speciality na horkých talířích. Nejlepší je rychlé vaření s vysokým výkonem.

PÁNSKÁ KOŽENÁ BUNDA AMG. Černá se stříbřitě šedou 
a červenou kombinací. Svrchní materiál 100 % jehnětina, 
podšívka 100 % viskóza. Odepínací límec na zip. Perforo vané 
zóny v ramenou a na rukávech. Moderní střih. Vytlačené 
logo AMG a logo Heinz Bauer Manufakt na  levém rukávu a 
uvnitř na zadním dílu. Výrobek Heinz Bauer  Manufakt pro 
Mercedes-Benz. Velikosti 48–56. B6  695  8641–8645 | 
52 053,58 Kč. 
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01 ZADNÍ KRYT AMG S VZHLEDEM DIFUZÉRU. Výrazná černá lesklá součást pod spoilerem dotváří individualistický sportovní vzhled – specificky u vozidel s  
karosářskými doplňky AMG. Tyto výrobky začleněné do koncepce vozidla se vyvíjí v AMG a jejich design a aerodynamika se pro každý model ladí na míru. Snadná  
montáž – bez potřeby dalšího lakování. A117 880 3101 | 13 599,43 Kč  BOČNÍ PRAHOVÉ LIŠTY AMG, KOMPLETNÍ SADA. Výrazná černá lesklá součást na prahy 
dotváří individualistický sportovní vzhled – specificky u vozidel s karosářskými doplňky AMG. Tyto výrobky začleněné do koncepce vozidla se vyvíjí v AMG a jejich design 
a aerodynamika se pro každý model ladí na míru. Snadná montáž – bez potřeby dalšího lakování. A117 690 7500 | 22 858,67 Kč  VÍCEPAPRSKOVÉ KOLO AMG. 
45,7 cm (18 palců), lesklý okraj ráfku. A176 401 0200 7X23 | 18 952,30 Kč  ÚPLNÁ SADA PŘÍDAVNÝCH FLIKŮ AMG. Výrazné černé lemy dotváří individualistický 
sportovní vzhled – specificky u vozidel s karosářskými doplňky AMG. Tyto výrobky začleněné do koncepce vozidla se vyvíjí v AMG a jejich design a aerodynamika se pro 
každý model ladí na míru. Snadná montáž – bez potřeby dalšího lakování. A117 880 3701 | 5 352,87 Kč  02 PŘEDNÍ SPLITTER AMG. Výrazná černý lesklý dělič pod 
nárazník dotváří individualistický sportovní vzhled – specificky u vozidel s karosářskými doplňky AMG. Tyto výrobky začleněné do koncepce vozidla se vyvíjí v AMG a jejich 
design a aerodynamika se pro každý model ladí na míru. Snadná montáž – bez potřeby dalšího lakování. A117 880 3601 | 13 599,43 Kč  03 POKLICE NA KOLO AMG 
S EMBLÉMEM AMG, 4 V SADĚ. Exkluzivní design v hliníku s vytlačeným tradičním emblémem AMG – význačný prvek kol z lehkých slitin. A000  400  3100 | 
4 890,09 Kč  04 DVEŘNÍ ČEP AMG. Kvalitní nerezová ocel. A000 766 0228 | 1 215,12 Kč  05 PÁNSKÝ PULOVR AMG. Černý, stříbřitě šedý. Vlna Merino/ 
Lyocell/vlna Kašmír 60/35/5 %. Raglánové rukávy. Límec, rukávy a spodní kraj s žebrovým lemem. Kryté zapínání na knoflíky. Přiléhavý střih. Etiketa AMG v bočním a 
krčním švu. Velikosti: S až XXL. B6 695 8666–8670 | 5 205,49 Kč  06 SLUNEČNÍ BRÝLE AMG BUSINESS. Lesklá tmavě zelená titanová obruba, částečně broušená. 
Skla šedě tónovaná, Carl Zeiss Vision. 100 % ochrana proti UV-A i UV-B (UV-400). Kategorie filtru 3. Tvrzená, s antireflexním nánosem. Prolisovaná loga na horní straně 
bočních dílech. Pružící titanové monoblokové klouby. Vyrobeno v Německu. B6 695 3477 | 10 124,17 Kč  07 VÍKENDOVÁ TAŠKA AMG. Černá s červeným kontrastním 
proševem. Kůže/nylon. Přihrádky na vnitřní i vnější straně. Vyztužené dno s nožkama. Odepínatelný a přizpůsobitelný ramenní popruh. Madlo a zapínání sladěné s pásy 
vozidla. Vytlačené logo AMG. Velikost přibližně 50 x 28 x 33 cm. Objem přibližně 34 l. B6 695 4554 | 9 545,70 Kč  08 ŘEMEN AMG. Černý s červeným kontrastním 
proševem. Kůže/nerezová ocel. Kombinace zrnité a perforované kůže. Ručně vyrobený v Německu. Nastavitelné nasazení. Délka asi 120 cm. B6 695 4551 | 2 890,61 Kč   
09 PENĚŽENKA NA PLATEBNÍ KARTY A  SPONOU NA PENÍZE. Černá s červenou kombinací. Kombinace zrnité a perforované kůže. Nerezová spona na peníze. Uvnitř 
podšívka AMG. Ručně vyrobený v Německu. Velikost přibližně 6,5 x 0,5 x 10 cm. B6 695 4541 | 2 022,56 Kč.
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10 5PAPRSKOVÉ KOLO AMG. 45,7 cm (18 palců), vysoký lesk, černá. A176 401 0602 7X23 | Cena na vyžádání  11 VÍCEPAPRSKOVÉ KOLO AMG. 45,7 cm  
(18 palců), titanium černá. A176  401  0200  9141 | Cena na vyžádání  12 VÍCEPAPRSKOVÉ KOLO AMG. 45,7 cm (18 palců), orange rim edge, černá. 
A176  401  0200  9Y14 | Cena na vyžádání  13 VÍCEPAPRSKOVÉ KOLO AMG. 45,7 cm (18 palců), green rim edge, černá. A176  401  0200 6X03 | Cena na 
vyžádání  14 VÍCEPAPRSKOVÉ KOLO AMG. 45,7 cm (18 palců), bílá. A176 401 0200 9Y55 | Cena na vyžádání  15 VÍCEPAPRSKOVÉ KOLO AMG. 45,7 cm  
(18 palců). A176 401 0200 7X72 | Cena na vyžádání.

Kuchařské umění oceňuje i Markus Rhode. Manažer z Kolína n. R. v Berlíně dohlíží na probíhající akci. Čas je pro 
něj  prvořadý a potřebuje najít dobré, ale rychle hotové jídlo. CLA AMG jej navádí. Vstupuje do Long March 
 Canteen, zdraví se s šéfkuchařem Minfu. „Mohu dostat hovězí na rýžovém víně s kuličkami goji?“, ptá se šéfkuchaře, 
který je viditelně potěšen, že může vzácného hosta přivítat ve své restauraci. Minfu kývne na Markusovo 
přání. Oba spojuje vášeň pro detail – v kuchyni i na ulici. „Dnes může  kulinářské potěšení dosáhnout vrcholných 
met, když přijdeme se všemi kolegy a můžeme vyzkoušet vše, co kuchyně nabízí a posedět u kruhového  
černého dřevěného stolu“, nadšeně říká Markus. „Došel mi sečuánský pepř“, běduje Minfu. Markus mu auto-
maticky podává klíč od vozu a Minfu se širokým úsměvem ve spěchu odchází z restaurace ještě v zástěře: 
„Miluju tenhle vůz.“
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1000 možností pro 4 kola.

Ze široké designové nabídky si může zákazník  
vybrat kola prostřednictvím konfigurátoru online:  
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com/en-CZ
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Kola jsou fundamentální součástí každého vozu Mercedes-Benz. Proto věnujeme všem čtyřem kolům značnou pozornost při 
jízdních kontrolách na zkušebních dynamometrech. Jejich součástí je rentgenová kontrola ráfků a tomografická kontrola vnitřní 
mikro struktury. Důraz klademe na vyloučení i nejmenších vad, které lidské oko nepostřehne. Na základě snímků dokážeme 
diagnostikovat předpoklady dlouhodobé životnosti kol podtržené exkluzivním estetickým designem. Společně se tyto prvky podí-
lejí na bezpečnosti zákazníků na silnici. Naše vývojová kritéria a technické zkoušky daleko překračují podmínky dané předpisy: 
spolu s kontrolami ZWARP, zátěžovými testy, nárazovými zkouškami a zkouškami radiálního házení jsou kola podrobena jízdním 
zkouškám dlouhým několik stovek tisíc kilometrů. Díky přísným interním předpisům a směrnicím Mercedes-Benz patří originální 
kola s hvězdou Mercedes mezi nejbezpečnější a nejtrvanlivější produkty na celém trhu s automobily.

V každém testu prochází  
na jedničku.
Kvalitu děláme transparentně.

NEJVYŠŠÍ JÍZDNÍ DYNAMIKA

OPTIMÁLNÍ VYLADĚNÍ PODLE MODELŮ VOZU

VÝJIMEČNĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST

ZEVRUBNÉ KONTROLNÍ METODY
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Královská sláva.
S dokonale tvarovaným a bezpečným příslušenstvím kol Mercedes-Benz budete poutat pozornost ve dne i v noci. S poklicemi  
v šedé, černé nebo s novým designem vavřínového věnce můžete vytvořit nápaditá zvýraznění. Pro zajištění bezpečnosti na  
silnici můžete ideálně ochránit svá litá kola pomocí ráfkových zámků opatřených kódovaným klíčem a bezpečnostními šrouby.  
A stylový vzhled je rovněž zajištěn nejnovějšími krytkami ventilků s hvězdou Mercedes.

17 POKLICE, RELIÉFNÍ HVĚZDA. Matně černá. Krytka kola Mercedes-Benz dodává kolům z lehkých slitin stylovou povrchovou úpravu. Udržuje náboj v čistotě. Jsou k  
dispozici různé typy designu. Pro všechna kola Mercedes-Benz. A220 400 0125 9283 | 575,71 Kč  18 KRYTKA NÁBOJE KOLA, HVĚZDA S VAVŘÍNOVÝM VĚNCEM. 
Černá. A222 400 2200 9040 | 431,10 Kč  19 KRYTKA NÁBOJE KOLA, VYVÝŠENÁ HVĚZDA. Himalájská šedá. A220 400 0125 7756 | 431,10 Kč  20 RÁFKOVÉ 
ZÁMKY, M14 X 1, 5 X 45. Chrání vaše cenná kola z lehkých slitin před odcizením: sada zahrnuje kódovaný klíč a čtyři zajišťovací šrouby. A001  990  1707 | 
2.080,41 Kč  21 UZÁVĚR VENTILU KOLA. Černé. Stylové světlomety v novém designu. Chrání ventily kola před nečistotou. Sada 4 kusů. B6 647 2002 | 402,17 Kč.

Kolo znovu vynalezené.
Originální kola Mercedes-Benz rozhodujícím způsobem přispívají k vysoké konstrukční kvalitě vozů. Přesvědčivě navržená kola 
spojují výlučnost a bezpečnost a spolu se svým harmonickým zevnějškem zdůrazňují styl a charakter svého řidiče.

E

A, B & CLA

CLS

GLA
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Celou řadu našich originálních kol je možné nalézt na stránkách accessories.mercedes-benz.com

Číslo článku Kč

01 5paprskové kolo Černá, vysoký lesk 48,3 cm (19 palců) A177 401 1400 7X23 10 387,58

02 5paprskové kolo se zdvojenými paprsky Černá, vysoký lesk 48,3 cm (19 palců) A177 401 3600 7X23 10 416,50

03 5paprskové kolo se zdvojenými paprsky Černá, červený okraj ráfku 45,7 cm (18 palců) A246 401 0600 9Y23 10 850,70

04 5paprskové kolo se zdvojenými paprsky Černá matná, vysoký lesk, červený okraj ráfku 48,3 cm (19 palců) A156 401 0400 9Y22 11 544,85

05 5paprskové kolo se zdvojenými paprsky Černá, vysoký lesk, červený okraj ráfku 45,7 cm (18 palců) A156 401 2700 7X23 10 271,88

06 10paprskové kolo Černá, vysoký lesk 45,7 cm (18 palců) A205 401 9300 7X23 10 098,35

07 Vícepaprskové kolo Černá, vysoký lesk 43,2 cm (17 palců) A205 401 9200 7X23 9 403,84

08 5paprskové kolo se zdvojenými paprsky Černá, vysoký lesk 48,3 cm (19 palců) A253 401 3200 7X23 12 702,47

09 5paprskové kolo se zdvojenými paprsky Himalájská šedá, vysoký lesk 45,7 cm (18 palců) A218 401 2000 7X21 11 573,77

10 5paprskové kolo se zdvojenými paprsky Černá, vysoký lesk 48,3 cm (19 palců) A238 401 0300 7X23 12 007,97

11 6paprskové kolo Černá, vysoký lesk 48,3 cm (19 palců) A213 401 3400 7X23 12 007,97

12 6paprskové kolo Tremolit kovová, vysoký lesk 48,3 cm (19 palců) A213 401 3400 7X44 12 007,97

13 10paprskové kolo Černá, vysoký lesk 50,8 cm (20 palců) A167 401 9000 7X23 13 599,78

14 10paprskové kolo Himalájská šedá matná 50,8 cm (20 palců) A217 401 0000 7X68 13 744,05

15 5paprskové kolo Černá, vysoký lesk 48,3 cm (19 palců) A231 401 2600 7X23 13 599,43

16 5paprskové kolo se zdvojenými paprsky Tremolit kovová, vysoký lesk 45,7 cm (18 palců) A172 401 2000 7X44 10 995,31

GLC

GLE S SL SLK

C
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JE LÉPE TREFIT ROVNOU 
DO ČERNÉHO. 
Otec a syn objevují alpský golf.

Zelené, nikoliv bílé. Vrchol, nikoliv prach. Železo, nikoliv led. Berchtesgadenský golfový klub v srdci Berchtesgadenských  

Alp je spojkou lyžařských a golfových zážitků. V létě hráči golfu odpalují z úpatí hory Watzmann. V zimě lyžaři sjíždějí  

zdejší svahy. Majitel greenů je zároveň majitelem a provozovatelem vleků a lyžařských tréninkových zařízení, a to už od 

roku 1955, kdy byl klub založen. Berchtesgadenský golfový klub je jedním z nejstarších, ale i nejvýše položených golfových 

klubů v Německu. Devítijamkové hřiště je obklopeno krásnou horskou scenérií pod horou Kehlstein a jeho kouzelné 

greeny jsou výzvou pro každého golfaře.

Dnes máme dva speciální návštěvníky: Víkendovou pánskou jízdu si přijeli užít Benedikt Limbach a jeho syn Henri (10). 

„Jsem rád, že jsme nepřijeli na turistický výšlap. To by mě nudilo“, řekl Henri se skepsí v hlase při zkoumání železa č.  

5 s ocelovým shaftem. Benedikt už nějaký čas plánoval, že vezme syna na golf. „Je to zážitek i pro dítě. Napřed jsme  

museli jet lanovkou, pak do kopce a dolů golfovým vozíkem.“ „Táta mě nechal řídit“, usmívá se Henri.

Je lépe trefit rovnou do černého:

http://mb4.me/MBA_G_Class_Golf
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01 DĚTSKÉ GOLFOVÉ TRIČKO. Zelené, černé, bílé. Bavlna/elastan 92/8 %. Zapínání na 3 knoflíky, materiál dryCELL. Funkční 

střih. Výrobek PUMA pro Mercedes-Benz. Velikosti 116–164. B6 645 0379–0383 | 1 559,45 Kč  PÁNSKÉ GOLFOVÉ TRIČKO. 

Polyester/elastan 91/9 %. Zapínání na 3 knoflíky, materiál dryCELL. Funkční střih. Výrobek PUMA pro Mercedes-Benz. Velikosti: 

S až XXL. B6 645 0322–0326 | 2 167,18 Kč  02 STOJAN NA GOLFOVÝ BAG. Černý. 100 % polyester. 14 oddílů. Užitečné 

kapsy. Spona na ručník. Ramenní popruh s rychloupínací sponou. Základna EasyFlex base pro maximální kontakt se zemí. Odepí nací 

kryt proti dešti. Výrobek COBRA pro Mercedes-Benz. Váha asi 2,1 kg. Velikost přibližně 34 x 37 x 87  cm. B6  645  0387 | 

7 230,81 Kč  PÁNSKÉ HODINKY MOTORSPORT, ČERNÉ. Nerezové tělo s černým nánosem PVD a modrým tlačítkem. Černý 

ciferník z vlákenného karbonátu, nový design s fluorescenčními body Super-LumiNova® a modrým zvýrazněním. Nerezový kovový 

tah. Svíticí ručičky s kovovým zabarvením. Modrá sekundová ručička. Funkce stopek. Voděodolné do 10 ATM. Průměr cca 

45 mm, švýcarský strojek Ronda 5030. Swiss movt. B6 799 5426 | 10 124,17 Kč  03 OCHRANNÝ PÁS CONCERTINA 

PRAHU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU PŘI NAKLÁDÁNÍ. Černý. Plastická. Opatřen kloubovými závěsy. Je možné ho použít i v 

příčném směru. Možnost připevnění ke zdvihacím okům, oboustranné rohoži nebo střešní schránce. Je možné ho složit a uložit s 

úsporou prostoru. Snadno se čistí. A253 693 2000 | 1 157,27 Kč  GOLFOVÁ ČEPICE. Černá. 100 % polyester. Stahovací 

řemínek vzadu. Odpuzuje vlhkost a nečistotu. Výrobek COBRA pro Mercedes-Benz. Velikost přibližně 15 x 15 x 34  cm. 

B6 645 0391 | 691,41 Kč  04 CHLADICÍ BOX. Udrží potraviny chladné i teplé. Do teploty prostředí 20 °C zchladí obsah 

max. o 2 °C. Umožňuje přepnutí na ohřev. Robustní, silně izolované těleso s textilním krytem, venkovní kapsy, polstrovaný ramenní 

popruh. Objem: 24 litrů. Připojitelný do 12 V přípojky ve vozidle nebo 230 V zásuvky pomocí samostatně prodávaného adaptéru. 

A000 820 4206 | 5 642,45 Kč  05 TERMOHRNEK SIGG, MALÝ. Černý. Nerezová ocel/plast. Dvojitá vakuová izolace. Odolný 

vůči ovocným  kyselinám. Nepropustný. Víčko, pítko, design pro držení v jedné ruce. Dno hrnku má silikonovou podložku, která 

neklouže. Vyměnitelný filtr na čaj. Udrží teplý obsah až 9 hodin nebo studený až 12 hodin. Pro Mercedes-Benz od SIGG. Objem 

asi 0,3 l. B6 695 3127 | 865,28 Kč.
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01 DĚTSKÁ GOLFOVÁ ČEPICE. Zelená. 100 % polyester. Zadní spona. Čelní vložka absorbující pot. 3D výšivka „P“. Výrobek PUMA pro Mercedes-Benz. 

 Nastavitelné nasazení. B6 645 0384 | 575,71 Kč  GOLFOVÁ ČEPICE. Šedá. Polyester/spandex 95/5 %. Vnitřní vložka absorbující pot. Výrobek PUMA 

pro Mercedes-Benz. Nastavitelné nasazení. B6 645 0358 | 865,28 Kč  PÁNSKÁ GOLFOVÁ VĚTROVKA. Černá. 100 % polyester. Vodoodpudivá, materiál 

windCELL. Zip se spodní zarážkou. 2 kapsy se zipem. Funkční střih. Výrobek PUMA pro Mercedes-Benz. Velikosti: S až XXL. B6 645 0352–0356 | 2 601,37 Kč   

02 SADA KABELŮ PRO UŽIVATELSKÉ MEDIÁLNÍ ROZHRANÍ. Ovládejte svůj iPod®, iPhone® nebo jiné zařízení pomocí připojení micro USB přes  

multifunkční volant nebo audio systém. Zobrazte píseň, umělce nebo album/playlist podle vašeho výběru na  přístrojovém panelu nebo na obrazovce  

vašeho audio systému. A nabíjejte baterii zařízení – prostřednictvím univerzálního rozhraní ve středové konzoli. Délka kabelu 1 m. Další informace získáte 

nawww.mercedes-benz.com/connect. A213 820 4202 | 1 620,40 Kč.

„Pojď, Henri, zkusíme 
odpálit odtud!“
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Berchtesgadenské golfové hřiště leží asi 1000 m nad mořem a jeho vodní překážku tvoří horské jezírko. Hřiště je 

nemilosrdné a plnou měrou využívá bezkonkurenční polohu s výjimečnými terénními podmínkami k prověření hráčů 

a příznivců golfu. Hra zde vyžaduje plné soustředění. „Jsem tu dva nad par. Ve Stuttgartu jenom jeden nad par“, 

svěřil se sebekriticky Benedikt. Na konci dne mu však tato výzva nestačila a dostal jedinečný nápad. V třídě G je 

cesta po rossfeldské silnici ve výšce 1600 metrů dovedla k vyhlídkové plošině s panoramatickým  výhledem. Henrimu 

se nechtělo vystoupit z vozu, protože se bál, že by nakonec přece jen musel pěšky. Benediktovi se však podařilo jej 

chytrým nápadem vylákat. Vzal z vozu hole, míčky a týčka ke kraji srázu. „Henri, pojď, zkusíme  odpálit odtud!“  

K tomu se Henri nenechal dlouho pobízet. Jak se naučil při golfovém kurzu, napřáhl téměř jako táta a s malým 

zaprášením písku vylétly dva golfové míčky směrem k protější hoře a spadly do údolí. „Golf je  super“, zhodnotil 

Henri nakonec den, „ale jen v horách.“
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Nejen na hory.
Nejlepší možnost v dopravním řešení.

Pro zimní radovánky: kombinovaný nosič lyží a snowboardů od Mercedes-Benz je ideální přepravní řešení pro zimní sportovní 
vybavení. S modelem „Comfort“ můžete přepravovat maximálně šest párů lyží nebo čtyři snowboardy, na standardní nosič  
je možné připevnit až čtyři páry lyží nebo dva snowboardy – v závislosti na výšce vázání. Jednoduchá samomontáž a praktická 
vytahovací funkce zvyšuje zábavu v zimním volném čase. 

Multifunkční základ těchto systémů tvoří základní lišty nosiče (01) a střešní lyžiny na základní lišty (02). Jsou vhodné pro převoz 
všech nezbytností potřebných pro rekreaci na vozech Mercedes-Benz, například k lyžování, jízdě na snowboardech, cyklistice, 
ale i pro uchycení střešních schránek. Je zajištěno maximální pohodlí, jednoduchá montáž a nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Kola můžete bezpečně převážet na pevných, ale lehkých nosičích (03/04/07) – na střeše nebo vzadu.

Více informací k tomuto tématu a mnoho dalších produktů  
je možné nalézt na našem kanálu YouTube:  

https://youtu.be/CfmyxF05SQ8
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01 DRŽÁK NA LYŽE A SNOWBOARD, COMFORT. Až pro 6 páry lyží1 nebo 4 snowboardy. Zamykatelný. Praktická vytahovací funkce usnadňuje nakládání a vykládání. 
A000 890 0393 | 5 931,67 Kč  ZÁKLADNÍ LIŠTY NOSIČE. Hliníkové nosné lišty, přesně přizpůsobené karosérii vozu Mercedes-Benz – dokonalý základ pro řadu 
 přepravních doplňků a příslušenství Mercedes-Benz: držák lyží a snowboardu, držák jízdních kol nebo střešní schránky. S integrálním nástrojem pro rychlou a snadnou 
montáž. Aerodynamický design Mercedes-Benz s optimalizovanou hladinou hluku. Kolizně testovaný. Zamykatelný. A253 890 1100 | 8 246,57 Kč  02 DRŽÁK NA 
LYŽE A SNOWBOARD, STANDARD. Až pro 4 páry lyží1 nebo 2 snowboardy. Zamykatelný. A000 890 0493 | 3 616,79 Kč  ZÁKLADNÍ LIŠTY NOSIČE NA STŘEŠNÍ 
LIŠTY. Multifunkční nově vyvinuté hliníkové lišty s aerodynamickým leteckým profilem výrazně snižujícím hlučnost obtékání vzduchu, perfektně sladěné s vozem  
Mercedes-Benz. Nosné lišty, přesně sladěné s karoserií vozu Mercedes-Benz – dokonalý základ pro řadu přepravních doplňků a příslušenství Mercedes-Benz: držáku lyží 
a snowboardu, držáku jízdních kol nebo střešní schránky. Kolizně testovaný. Zamykatelný. A253 890 0593 | 8 246,57 Kč  03 NOSIČ 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). Musíte brát v úvahu povolené zatížení střechy svého vozidla, nosiče jízdních kol se dodávají samostatně. 
A000 890 0293 | 4 629,44 Kč  04 ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ, SKLOPNÝ, NA 2 JÍZDNÍ KOLA, ECE. Snadno použitelný, uzamykatelný, 
zadní nosič jízdních kol navržený pro bezpečnou přepravu až 2 jízdních kol. Extrémně jednoduchá montáž na spojovací zařízení. Zabezpečení vašich jízdních kol na nosiči 
je jednoduché. Nosnost do 30 kg na lištu vyhovuje pro převoz většiny elektrokol. Promyšlený kladkový mechanismus znamená, že je možné stále otevřít zavazadlový 
prostor. Nosič se snadno sklopí do polohy, která šetří místo v zavazadlovém prostoru v době vašeho ubytování během dovolené, nebo když jste doma. A000 890 1700 | 
16 348,18 Kč  05 NABÍJEČKA S FUNKCÍ KAPKOVÉHO DOBÍJENÍ. 5 A, pro olověné s kyselinou a lithiové baterie, ECE. Kontroluje, nabíjí a reviduje vaši baterii –  
i když je úplně vybitá. Přizpůsobená složitému elektronickému systému vašeho vozu. A000 982 3021 | 3 038,32 Kč  06 SADA NÁŘADÍ DO VOZIDLA. Vše potřebné 
k výměně kole – od klíče na kola po rukavice. Vše je prakticky uloženo v kompaktní brašně. B6 685 0788 | 1 935,79 Kč  07 ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA  
SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ, SKLOPNÝ, NA 3 JÍZDNÍ KOLA, ECE. Snadno použitelný, uzamykatelný, zadní nosič jízdních kol navržený pro bezpečnou přepravu až 2 jízdních kol. 
Extrémně jednoduchá montáž na spojovací zařízení. Zabezpečení vašich jízdních kol na nosiči je jednoduché. Nosnost do 18 kg na lištu vyhovuje pro převoz většiny  
elektrokol. Promyšlený kladkový  mechanismus znamená, že je možné stále otevřít zavazadlový prostor. Nosič se snadno sklopí do polohy, která šetří místo v zavazadlovém 
prostoru v době vašeho ubytování během dovolené, nebo když jste doma. A000 890 1800 | 19 241,53 Kč  08 STŘEŠNÍ SCHRÁNKA MERCEDES-BENZ 400 S OTEVÍ-
RÁNÍM NA OBOU STRANÁCH. Obsah přibližně 400 litrů. Maximální zatížení 75 kg. S páskovou rukojetí pro snadnější otevírání a zavírání.2 Černá A000 840 0000 | 
15 624,75 Kč. Stříbrná matná A000 840 0100 | 13 309,85 Kč  09 STŘEŠNÍ SCHRÁNKA MERCEDES-BENZ 450 S OTEVÍRÁNÍM NA OBOU STRANÁCH. Obsah 
přibližně 450 litrů. Maximální zatížení 75 kg. S páskovou rukojetí pro snadnější otevírání a zavírání.2 Černá A000 840 0300 | 18 518,46 Kč. Stříbrná matná A000 840 0200 | 
16 203,56 Kč.

1 Záleží na geometrii lyží.
2 Dodržujte povolené zatížení střechy svého vozu.

450 400 
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Ronda Malinda opatrně ukládá velký balík látky do zavazadlového prostoru 
svého GLE. Je moderní Nanou Benz. Tak jsou v jejím rodném Togu nazývány 
ženy, které obchodují s kvalitními látkami z Nizozemí, které jsou v západní  
Africe velmi žádané. Obchodnice pak investují vydělané peníze do vozu resp. 
vozů Mercedes-Benz. „Móda je moje radost“, vysvětluje Ronda. Před deseti 
lety odešla z Toga do Hamburku a od té doby prodává  africké látky do všech 
koutů světa. Na začátku si na Grosse Elbstrasse pronajala přístřešek. Dnes 
vlastní několikapatrový skladový komplex v hamburské  tradiční skladové zóně 
Speicherstadt a studio ve čtvrti Karolinen. Tak Ronda přivezla z Afriky do  
Německa legendu.

TYPICKÉ TÉMA  
PRO  LEGENDY.
Nana Benz 2.0.
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VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA NA BLATNÍK. Galvanizovaný lesklý chromovaný plastový zdobný díl na blatníky. 
Robustní, rozměrově stabilní design. Sladěný s ostatními chromovými součástmi vozidla. A167 880 4104 |  
5 063,63 Kč  ŽEBROVÁNÍ NA KAPOTU. Galvanizovaný lesklý chromovaný plastový díl pro sání na 
 kapotě. Robustní, rozměrově stabilní, přesný design. A167 880 4004 | 5 352,87 Kč  KROUŽEK NA 
KLÍČE GLE. Barva stříbřitá/černá. Nerezová ocel. Plošně rozdělený kroužek se třemi dalšími malými 
 samostatnými kroužky pro rychlé vyjmutí/výměnu jednotlivých klíčů. Vpředu replika originálního znaku 
ze zadní starany vzu, vzadu 3D logo hvězdy. Vyvinuto v Německu. Délka asi 9 cm. B6  695  8426 | 
1 009,90 Kč.
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01 DESIGNOVÉ BOČNÍ ZDOBENÍ, 4DÍLNÉ. Mercedes-Benz Sport Equipment s matným černým povrchem. Dodává vozidlu mužného ducha, zdůrazňuje sportovní a  
dynamický vzhled. Připevňuje se snadno speciální lepicí páskou. Žádné lakování, žádný záznam v dokumentaci vozu. A167 725 5400 | 13 859,74 Kč  AMG 5PAPRSKOVÉ 
KOLO SE ZDVOJENÝMI PAPRSKY. Černá, vysoký lesk. A167 401 3600 7X23 | Cena na vyžádání  02 GARMIN VIVOACTIVE 3 SMARTWATCH. Černá/stříbrná. 
Plastický/nerezová ocel/křemík. Barevný dotykový displej. Značka Mercedes-Benz na zadní straně pouzdra, uvnitř popruhu a tlačítka. Číselníky vyráběné výlučně v  
Mercedes-Benz designu. Kompatibilní s platformami Android a Apple. Výdrž baterií v režimu GPS cca. 13 hodin, v režimu smartwatch až 7 dní. Měření vitálních dat a 
úrovně stresu, návrhy aktivace programů vitality a odpočinku. Podpora Garmin Pay™. Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™. Vodotěsnost až 5 ATM. Průměr 
43,4 mm. Instalované jazyky: dánština, holandština, finština, angličtina (US), francouzština (FR), italština, němčina, norština, španělština, švédština, portugalština (BZL)
portugalština (PT). B6 695 8847 | 8 677,66 Kč.  03 DÁMSKÉ SLUNEČNÍ BRÝLE, LIFESTYLE. Zlatě zbarvená nerezová ocel s umělohmotným hnědým rámečkem. 
Havana a modrými koncovkami stranic. Hnědá skla Carl Zeiss Vision. 100 % ochrana proti UV-A i UV-B (UV-400). Kategorie filtru 3. Antireflexní úprava. B6 695 3488 | 
2 601,37 Kč.

Mezi legendou  
a moderním světem.
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„Vše, co potřebuju, jsem se naučila od maminky a babiček. Hlavní je dohlédnout  
na peníze“, směje se. Ronda je moderní Nana Benz, nebo přesněji řečeno opravdu 
pracovitá podnikatelka. Pochopitelně prodává látky i na internetu. „Mám celkem 
30 zaměstnanců a pět z nich se zabývá e-shopem“, uvedla. „Běžně  používám vůz 
GLE pro přepravu látek z terminálu v Hamburku do svého skladu“, pokračuje  
Ronda. Tímto způsobem pokračuje v tradicích matky a babiček.

35



36



01 02

03

01 OCHRANNÝ PÁS PRAHU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. Chromový ochranný pás je spolehlivou ochranou prahu zavazadlového  
pro storu proti poškození a známkám opotřebení. Montáž pásu speciálně vyvinutého pro exteriérovou aplikaci na vozidla je snadná a rychlá. 
Ochranný pás prahu zavazadlového prostoru je v přesném souladu s konturami vozidla a díky pečlivému výběru materiálu je i vzhledově 
 přitažlivý. A167 693 0000 | 5 352,87 Kč  02 DÁMSKÉ HODINKY, CLASSIC LADY ROMAN. Obal z nerezové oceli se zlatě zabarveným 
povrchem PVD. Stříbřitě zabarvený ciferník se zlatě zabarvenými římskými číslicemi a značkami hodin. Zlaté zabarvení ručiček. Síťovaný 
 pásek z nerezové oceli Milanese se zlatě zabarveným povrchem z PVD. Voděodolné do 5 ATM. Průměr 34 mm. Křemenný strojek Ronda 773. 
Swiss movt. B6  604  1570 | 6 652,00 Kč  03 DESIGNOVÉ BOČNÍ ZDOBENÍ, 4DÍLNÉ. Mercedes-Benz Sport Equipment s matným  
černým povrchem. Dodává vozidlu mužného ducha, zdůrazňuje sportovní a dynamický vzhled. Připevňuje se snadno speciální lepicí páskou. 
Žádné lakování, žádný záznam v dokumentaci vozu. A167 725 5400 | 13 859,74 Kč.

Elegantní a praktické.
GLE parkuje u studia. Okolí ve čtvrti Karolinen je barevné, vřelé a pestré jako zboží v jejím voze. „Stejně jako pestrobarevnost 
látek mě těší atraktivní dynamika linií mého GLE“, vysvětluje Ronda. „Jeho design mi připomíná lehkost a ladnost nakoupených 
materiálů“, s radostí zdůrazňuje majitelka vozu. Originální příslušenství Mercedes-Benz a doplňky, jako jsou lamely na kapotu 
nebo designové boční lišty, dokážou personalizovat vozidlo a být tak svědkem osobitého stylu, který Ronda, její matka i babičky 
pěstují po několik let.
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První  
business třída.
Stylové cestování.
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Více informací k tomuto tématu a mnoho dalších  produktů 
je možné nalézt na našem kanálu YouTube:  
 
https://youtu.be/SwqvCuYp7zE

01 VĚŠÁK NA KABÁT, STYLOVÉ A CESTOVNÍ VYBAVENÍ S NÁSTAVCEM (KÓD 866). Elegantní a praktický věšák na kabát – pro nepomačkané oblečení na konci vaší 
cesty. Přímý nástavec usnadňuje zajištění věšáku na místě na zadní části předních sedadel. A000  810  4100 | 2 748,74 Kč  02 VĚŠÁK NA KABÁT, STYLOVÉ 
A  CESTOVNÍ VYBAVENÍ S NÁSTAVCEM (KÓD 866). Praktické místo k položení svačin a nápojů během cesty. Skládací stůl s přímým nástavcem je opatřen vložkou držáku 
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. A000 816 0200 | 4 050,97 Kč  03 UCHYCENÍ PRO TABLET (KÓD 866), STYLOVÉ A CESTOVNÍ VYBAVENÍ. IDržák s  
nekonečným počtem možností nastavení vhodný pro populární tablety Apple a Samsung. Otáčí se o 360° při použití jak ve vodorovném, tak i svislém směru. Svislé  
naklopení umož ňuje optimální nastavení pro uživatele různých výšek. Je možné ho použít pouze ve vozech s předinstalací „Entertainment & Convenience“ – zábava a  
pohodlí (kód 866) a ve spojení s bezpečnostním pouzdrem Mercedes-Benz zakoupeným zvlášť. A000 827 2200 | 2 951,20 Kč  04 ZÁKLADNÍ OPĚRA, STYLOVÉ A 
CESTOVNÍ VYBAVENÍ. Tyto prvky opěrky hlavy se jednoduše nasazují a snímají. Modulární systém je založen na základní opěře, kterou je možné kombinovat s produktem 
podle vašeho přání – věšákem na kabát, háčkem nebo skládacím stolem. A000 810 3300 | 723,42 Kč  05 UCHYCENÍ AKČNÍ KAMERY, STYLOVÉ A CESTOVNÍ 
VYBAVENÍ. Pomocí své kamery zachyťte nejlepší okamžiky na silnici nebo na závodní dráze. Uchycení k základní opěře stylového a cestovního vybavení vám umožní  
kameru perfektně umístit do požadované polohy. Uchycení umožňuje akční kameru naklápět a natáčet o 360°. Uchycení je kompatibilní s celou řadou současných akč-
ních kamer, např. s GoPro nebo Rollei. A000 827 1900 | 3 530,02 Kč  06 VĚŠÁK NA KABÁT, STYLOVÉ A CESTOVNÍ VYBAVENÍ. Elegantní a praktický věšák na ka-
bát – pro nepomačkané oblečení na konci vaší cesty. Snadno se uchytává na přední opěrku hlavy. A000 810 3400 | 2 170,28 Kč  07 UCHYCENÍ PRO TABLET PC 
(OPĚRKA HLAVY), STYLOVÉ A CESTOVNÍ VYBAVENÍ. Držák s nekonečným počtem možností nastavení vhodný pro populární tablety Apple a Samsung. Otáčí se o 360° 
při použití jak ve vodorovném, tak i svislém směru. Svislé naklopení umožňuje optimální nastavení pro uživatele různých výšek. Jednoduchá montáž na opěrku hlavy –  
držák se vkládá do nástavce, který je nutné koupit zvlášť. Použitelný pouze ve spojení se samostatně koupeným ochranným pouzdrem Mercedes-Benz. A000 827 2000 | 
2 719,81 Kč  08 HÁČEK NA TAŠKU, STYLOVÉ A CESTOVNÍ VYBAVENÍ. A000 814 0000 | 868,04 Kč  09 SKLÁDACÍ STŮL, STYLOVÉ A CESTOVNÍ VYBAVENÍ. 
A000 816 0000 | 3 327,55 Kč  BEZ OPRAZU: NOSIČ PRO TABLET iPad AIR® 2 K ZAPNUTÍ A PŘEHRÁVÁNÍ VZADU, SOUPRAVA. Nosičová stanice pro tablet  
iPad Air® 2 se zadní přihrádkou, zapnutí a přehrávání. Držák, který je možné naklánět a otáčet, a tím umožnit nastavení polohy pro váš iPad®, která odpovídá vašim  
požadavkům, svisle i vodorovně. Všechny ovládací prvky vašeho zařízení zůstávají plně přístupné. Uchycení a dodávaný ochranný povlak pro obrazovku zařízení zvyšuje 
bezpečnost proti nárazu. Povlak rovněž pomáhá zabránit poškrábání displeje. Držák se jednoduše zasune do spáry vytvořené na zadní straně předních sedadel až do  
polohy, kdy bezpečně  zaklapne. Vaše vozidlo musí být opatřeno „předinstalací zábavného systému a pohodlné telefonie” (kód SA 866 pro osobní vozy nebo kód SA EM4 
pro užitková vozidla). A205 820 2001 | 6 191,98 Kč.
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LAHVIČKA, PACIFIC MOOD.
Okamžité vůně citronu a pome-
ranče doprovázané směsí koření. 
Obsah cca. 15 ml. 
A000 899 0900 | 1 880,70 Kč.

VŮNĚ AIR-BALANCE. Interiér vozu vám podle individuálního gusta dokážou osvěžit vůně 
AIR-BALANCE (volitelné vybavení, kód P21).

LÉTO. 
SLUNCE. 
KABRIOLET.
Sabine Engelhardt přenáší obrazy v lahvích.

LAHVIČKA, NIGHTLIFE MOOD. 
Skupina vůní: dřevo, orient, ambra. 
Vůně dřeva zahrnují čerstvou  
a uklidňující vůni koření, jako je 
kardamom a růžový pepř. Obsah 
cca. 15 ml. A000 899 0388 | 
1 880,70 Kč.

LAHVIČKA, FREESIDE MOOD. 
Skupina vůní: citrus, květy, čaj.
Citrus a čaj s okamžitými kvě-
tovými vůněmi. Závěrečné vůně 
zahrnují cedr, pačuli a ambru. 
Obsah cca. 15 ml. 
A222 899 0600 | 1 880,70 Kč.

LAHVIČKA, DOWNTOWN MOOD. 
Skupina vůní: květy orientu, pižmo 
a náznaky ovoce. Květy orientu 
jsou spojením vůně jasmínu a še-
říku se spodním tónem pižma, 
ambry a kašmíru. Obsah cca. 
15 ml. A000 899 0288 | 
1 880,70 Kč.
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LAHVIČKA, AGARWOOD MOOD. 
Skupina vůní: dřevo, kouř a ori-
ent. Je určována oudem s jemným 
náznakem dřeva a kontrastují-
cím náznakem kouře. Obsah 
cca. 15 ml. A00 0899 0200 | 
2 459,51 Kč.

Kabriolet třídy S na cestě k břehům Pacifiku. Skládací  střecha 
je otevřená, slunce svítí a od moře vane svěží vánek.  
Vzduch má slanou chuť a vůni opalovacího krému. Připomíná 
léto, dnešní cestu a krásné momenty. To je scénář, který si 
designérka parfémů Sabine Engelhardtová vysnila při tvorbě 
jedné z devíti exkluzivních vůní pro automobilové interiéry 
Mercedes-Benz nazvané jako Pacific Mood. „Pro každou vůni 
nejprve vymyslím příběh“, vysvětluje tvůrkyně parfémů, která 
se podílí na zpříjemnění prostoru. Vůně Pacific Mood má pome-
rančový a citronový základ, který provází potřebná kořenitost  
s nádechem mořského vzduchu. Engelhardtová pak hodnotí 
soulad výsledku s konceptem příběhu a modelové řady. 

Obecně řečeno jsou všechny vůně auto mobilového interiéru 
použitelné ve vyváženém klimatickém systému modelů  
od třídy C, ve všech karosářských  variantách – od kabrioletu 
přes kupé a Shooting Brake po sedan a kombi. Designérka 
koordinuje svou tvorbu s designé ry inte riéru a vývojáři. Teprve 
poté začíná výroba. Proces může trvat i rok. Podobný je  
i proces vývoje dalších vůní pro vyvážený vzduchový systém. 
Freeside Mood – standardní vůně Mercedes-Benz – se  
vyznačuje např. svou zaoblenou jemnou vůní, zatímco Sports 
Mood rozprašuje přirozenost a svěžest. Ale ať zvolíte jakou-
koliv vůni, podpoří dojem vzácnosti okamžiku – letním, sluneč-
ným či mořským vzduchem.

LAHVIČKA, SPORTS MOOD. 
Skupina vůní: citrus, květy, čaj.
Založena na vůni lipového květu  
a svěžích světle zelených listech 
s náznakem vůně rašeliny. Obsah 
cca. 15 ml. A000 899 0188 | 
1 880,70 Kč.

LAHVIČKA, DAYBREAK MOOD. 
Skupina vůní: lehce po ovoci  
a koření. Obsah cca. 15 ml. 
A238 899 0400 | 1 880,70 Kč.

LAHVIČKA, FOREST MOOD. 
 Skupina vůní: citrus, mořské 
 pobřeží, aromatické. Obsah cca. 
15 ml. A167 899 1500 | 
1 880,70 Kč.

LAHVIČKA, AMG #63.  
Vůně mezi luxusním santálovým 
dřevem a energetickým zázvorem 
Obsah cca. 15 ml. 
A290 899 0400 | 2 604,13 Kč. 
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Více informací k tomuto tématu a mnoho dalších  produktů  
je možné nalézt na našem kanálu YouTube:  
 
https://youtu.be/aD5bcB5y9s0

Vše roztříděno.
Originální příslušenství pro ochranu, ukládání a organizaci zavazadel.

Stopy každodenního života se mohou ve voze stát viditelnými až příliš rychle. Ale nemusí, protože se správným příslušenstvím 
pro organizaci, péči a ochranu je váš vůz Mercedes-Benz ideálně vybaven pro každé použití. Nejenom naše podlahové rohože 
 vysoce hodnocené v mnoha testech, ale i praktické ukládací kontejnery slibují dlouhou životnost, rozměrovou přesnost a bez-
pečnost. Klouzající náklad nebo znečištění interiéru jsou proto již minulostí a vy jste tak připraveni na každou cestu.

01 VELUROVÉ PODLAHOVÉ KOBEREČKY CLASSIC, SADA O 4 KUSECH. Elegantní, vysoce kvalitní, trsovité velurové koberečky s vyšitými písmeny Mercedes-Benz. 
K  dispozici v různých barvách kvůli sladění s interiérem vozu. Např. A205  680  0404  9J74 | 3 443,25 Kč  02 VELUROVÉ PODLAHOVÉ KOBERCE EXCLUSIV.  
Exkluzivní velurové koberečky se zvláště hlubokým a hustým vlasem s odznakem, na němž je nápis Mercedes-Benz. K dispozici v různých barvách kvůli sladění s interiérem 
vozu. Např. A213 680 1806 9K26 | 3 732,47 Kč  03 RYPSOVÉ PODLAHOVÉ KOBERCE CLASSIC. Trvanlivé, extrémně pevné koberečky s jehličkovitým povrchem a 
s vyšitým nápisem Mercedes-Benz. Např. A253  680  5301  9G32 | 1 880,70 Kč  04 CELOROČNÍ PODLAHOVÉ KOBERCE CLASSIC. Vyrobené z robustního  
omyvatelného syntetického materiálu pro náročné použití. Nejnovější design s prohlubeninami a vystouplými okraji. Označené výrazným logem Mercedes s hvězdou. Např. 
A176 680 5001 9G33 | 1 793,93 Kč  05 CELOROČNÍ PODLAHOVÉ KOBERCE CLASSIC. Vyrobené z robustního omyvatelného syntetického materiálu pro náročné 
použití. Nový design s reliéfními a vytlačenými zónami, zvýšené okraje. Např. A177 680 7902 9G33 | 1 793,93 Kč  06 PODLAHOVÉ ROHOŽE CLASSIC. Vyrobené z 
robustního omyvatelného TPE pro náročné použití. Úplně pokrývá nohy. Vyšší okraje a design plochy odpuzují nečistotu a vodu. Označené výrazným logem Mercedes s 
hvězdou. Např. A177 680 3204 9051 | 2 748,74 Kč  07 POPELNÍK. Černý. Plastická. Vyrobený z tepelně odolných materiálů. K použití do držáku nápojů nebo  
odkládací přihrádky dveří – podle  modelu vozidla. Velká kapacita. Součástí jsou zhášeč nedopalků a držák cigarety. Poutavý design Mercedes-Benz. Výška: 12,2 cm, 
průměr u dna: 6,7 cm, průměr vrchního okraje: 8,4 cm. Např. A177 810 8103 | Cena na vyžádání.
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Více informací k tomuto tématu a mnoho dalších  produktů  
je možné nalézt na našem kanálu YouTube:  
 
https://youtu.be/hjOvzdttYUo

08 OCHRANNÝ PÁS CONCERTINA PRAHU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU PŘI NAKLÁDÁNÍ. Černý. Plastická. Opatřen kloubovými závěsy. Je možné ho použít i v  
příčném směru. Možnost připevnění ke zdvihacím okům, oboustranné rohoži nebo střešní schránce. Je možné ho složit a uložit s úsporou prostoru. Snadno se čistí. 
A253 693 2000 | 1 157,27 Kč  09 ZÁPADKOVÝ MODUL PRO NÁKLADOVÝ PROSTOR. Rozdělte svůj nákladový prostor tak, aby odpovídal vašim požadavkům, a 
zabraňte, aby náklad klouzal kolem dokola. Držáky je možné libovolně umístit podél vnějších okrajů podlahy nákladového prostoru. Teleskopický rám systému zajišťuje 
bezpečné udržení. Předinstalace ve výrobním závodě (kód 942) se nevyžaduje. A166 860 0034 | 5 150,40 Kč  10 PODNOS ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, HLUBOKÝ. 
Hluboké okraje jsou všude zaoblené. Vyrobené z ohebného plastu odolného proti nárazu. Vhodné pro přepravu potravin. A205 814 0800 | 4 311,29 Kč  11 PODNOS 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, MĚLKÝ. Hluboké okraje jsou všude zaoblené. Vyrobené z ohebného plastu odolného proti nárazu. Vhodné pro přepravu potravin. 
A253 814 0200 | 2 748,74 Kč  12 OBOUSTRANNÁ ROHOŽ. S jednou stranou z vysoce kvalitního veluru a jednou nekluznou stranou, které pomáhají udržet původní 
podlahu zavazadlového prostoru čistou. Je možné použít ochranný nákladový pást Concertina. K dispozici v černé barvě. A246 680 0046 | 2 401,67 Kč  13 POUZDRO 
EASY-PACK V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU. Praktická možnost ukládat předměty do zavazadlového prostoru. Když se nepoužívá, je možné pouzdro sbalit dotekem na 
tlačítko a zasunout je na bezpečné místo pod zásilkový regál. Objem: 7 až 55 litrů s maximálním zatížením 10 kg. A205 680 0405 | 5 759,52 Kč  14 ZAVAZADLOVÁ SÍŤ, 
PODLAHA NÁKLADOVÉHO PROSTORU. Zabraňuje, aby lehké předměty během jízdy neklouzaly. Síť v kapesní formě. A213 860 2901 | 1 417,93 Kč  15 ZABEZPEČENÍ 
ZAVAZADEL. Důmyslné řešení problémů spojených s klouzáním nákladu kolem dokola v nákladovém prostoru. Bezpečně se zachycuje kolem požadovaného objektu díky 
uchycení suchým zipem. A000 987 0400 | 607,73 Kč.
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Stav: prosinec 2018.
K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu (12/2018) mohlo dojít u výrobků ke změnám. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na 
konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny rozsahu dodávky, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. 
Pokud prodejce nebo výrobce používá k označení objednávky nebo objednávaného předmětu značky nebo čísla, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobra-
zeních mohou být uvedena také příslušenství a příplatkové výbavy, která nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento 
dokument je publikován mezinárodně. Tento dokument může obsahovat produkty a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o legislativních, právních  
a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou v okamžiku redakční uzávěrky tohoto katalogu platné pouze pro Spolkovou republiku Německo. Ohledně závazného aktuálního 
stavu se proto prosím informujte u Vašeho prodejce Mercedes-Benz. Změny cen vyhrazeny.
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Mercedes-Benz Accessories GmbH – podnik společnosti Daimler AG
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