
JESIEŃ/ZIMA 2020

Zima pod 
kontrolą.
Niech jesień i zima 2020 z Mercedes-Benz upłyną 
pod znakiem bezpieczeństwa, jakości i komfortu 
na najwyższym poziomie. 
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Treść

Rok 2020 przyniósł szereg nieoczekiwanych sytuacji i zmian. A teraz nadchodzi zima. 
Ale nawet ta Cię nie zatrzyma: bez względu na to, ile spadnie śniegu i jak mroźne będą dni. 
W naszych serwisach przygotujemy Twój samochód na wszystko.

Ciesz się jesienią i zimą w pełni - dzięki produktom na miarę Twojego pojazdu i atrakcyjnym 
ofertom serwisowym Mercedes-Benz.

W drogę bez niespodzianek.
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Oferta sezonowa

Przegląd zimowy za 99 zł*
*cena bez części zamiennych i płynów

Odwiedź Autoryzowany Serwis, w którym zespół ekspertów pomoże Ci wybrać najlepsze opony dla Twojego samochodu 
i profesjonalnie je wymieni.

54

Akumulatory

Wyobraź sobie: jest mroźny zimowy poranek. Spieszysz się do pracy. Odpalasz silnik i samochód... od razu się uruchamia. Niezależnie od 
pogody – zawsze możesz polegać na oryginalnych akumulatorach Mercedes-Benz. Nawet przy temperaturach do -18°C. Ponadto oryginalne 
akumulatory Mercedes-Benz działają niezawodnie przez 5 lat.

I co najlepsze: wspierają funkcję start-stop - dzięki temu oszczędzasz do 1,2 litra paliwa na 100 km. 

(Nie)oczywisty start.Przegląd zimowy:  
przygotuje na każdą pogodę.

Dobre opony to podstawa.

Kto zna pojazdy Mercedes-Benz lepiej niż my? Prawdopodobnie nikt. I zwłaszcza przed 
zimą zwracamy uwagę na każdy szczegół Twojego samochodu, abyś mógł w 100% 
polegać na jego hamulcach, oponach i światłach. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas 
priorytetem. Wizytę w serwisie umówisz łatwo online.

Jak kartka A4. Tak mały jest obszar, na którym opona samochodowa styka się z nawierzchnią. Dlatego dobór właściwego ogumienia 
i wymiana opon w odpowiednim czasie są absolutnie niezbędne dla Twojego bezpieczeństwa i komfortu.

Dlaczego warto wybrać 
Autoryzowany Serwis?  
Dokładnie sprawdzimy:

• Ciśnienie w oponach i stan bieżnika
• Działanie świateł i ich optymalne 

ustawienie
• Okładziny klocków hamulcowych 

(kontrola wizualna)
• Stan podwozia (kontrola wizualna)
• Poziom oleju w silniku
• Szczelność układu klimatyzacji
• Działanie spryskiwaczy szyb i reflektorów
• Napięcie i stan paska klinowego
• Działanie klaksonu
• Stan wycieraczek
• Stan przedniej szyby

Prostownik z funkcją podtrzymania, 5A
Sprawdza, ładuje i przywraca do życia akumulator – nawet jeśli jest całkowicie  
rozładowany. Doskonale współdziała ze złożoną elektroniką samochodów Mercedes-Benz.

603 zł / A 000 982 30 21

Akumulator 

979 zł / A 001 982 80 08 26

Akumulator

575 zł / A 000 982 93 08

#MBSocialcar/rawlenses

w październiku 
obowiązuje oferta

-20%
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Dlaczego wycieraczki Mercedes-Benz są tak wyjątkowe? Aerodynamicznie 
ukształtowane ramiona wycieraczek dostosowują się do zaokrąglonego kształtu 
przedniej szyby, dzięki czemu dokładnie i szybko usuwają zabrudzenia i wodę. 
Ich specjalna mieszanka kauczuku naturalnego i syntetycznego gwarantuje 
optymalną elastyczność i mrozoodporność.

Zachowaj widoczność.
Wycieraczki

Koncentrat płynu do spryskiwaczy 
WinterFit (1 l)
Szybko i dokładnie usuwa tłuszcz, sadze, sól i inne 
zabrudzenia. 

37 zł / A 002 986 14 71 09 1111

A (177)
CLA (118)
B (247)
C (205)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)

A 177 820 98 00
A 177 820 98 00
A 247 820 05 02
A 205 820 57 00
A 213 820 36 04
A 205 820 57 00
A 167 820 92 01

239 zł
239 zł
255 zł
259 zł
305 zł
259 zł
301 zł

A 247 820 67 00
A 167 820 58 00
A 247 820 78 01
A 205 820 87 02
A 247 820 69 00
A 253 820 87 00
A 167 820 58 00

82 zł
71 zł
72 zł
77 zł
71 zł
72 zł
71 zł

Oryginalne wycieraczki Mercedes-Benz
Wycieraczki przedniej szyby

Wycieraczki tylnej szyby
A (177)
CLA (118)
B (247)
C (205)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)

Preparat do czyszczenia szyb
Usuwa brud, tłuszcz i chroni szybę przed zamgleniem.

69 zł / A 001 986 38 71

Odmrażacz do szyb
Wystarczy kilka kropel płynu, by z łatwością usunąć 
szron, śnieg i lód.

52 zł / A 000 989 18 25 09

Akcesoria podróżne

Silne jak Herkules.

Boks dachowy
Stylowy, aerodynamiczny, wytrzymały. Boks dachowy dostępny jest w dwóch rozmiarach – 
o pojemności 400 l albo 450 l. Oba modele o ładowności do 75 kg są idealnymi towarzyszami 
na następny rodzinny urlop. 

Poprzeczki bazowe
Lekkie, a stabilne aluminiowe poprzeczki stanowią bazę do montażu wielu akcesoriów 
transportowych Mercedes-Benz.

1 797 zł / A 293 890 00 00

Podczas pakowania zazwyczaj pojawia się pytanie „Zmieści się to wszystko 
do samochodu?”. Dzięki boksom dachowym Mercedes-Benz możesz śmiało 
odpowiedzieć „Tak!”. Co więcej, ich montaż jest bardzo prosty, co pozwoli 
Ci zaoszczędzić cenny czas przed wyjazdem na urlop lub narty. 

Boks dachowy Mercedes-Benz 400 

2 553 zł / A 000 840 13 00

Boks dachowy Mercedes-Benz 450

3 533 zł / A 000 840 12 00

Jesień/zima 2020
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Akcesoria podróżne

Styl i zabawa.
Praktyczne i stylowe akcesoria 
Style & Travel umilą Twoim współpasażerom 
czas spędzony w samochodzie. 

Słuchawki bezprzewodowe
Najwyższy komfort słuchania: efekt 
dźwiękowy 3D zapewni przestrzenne 
wrażenia dźwiękowe – bez uciążliwego 
hałasu otoczenia. 

1 410 zł  / A 223 820 99 03

Wieszak na ubrania, 
Style & Travel
Elegancki i solidny wieszak pozwoli 
Ci przewieźć ubrania bez zagnieceń. 

414 zł / A 000 810 34 00

Uniwersalna baza, 
Style & Travel 
Podstawowy moduł, do którego łatwo 
zamocujesz wieszak na ubrania, haczyk 
na torbę lub składany stolik.  

142 zł / A 000 810 33 00

Składany stolik, Style & Travel
Idealne miejsce do odkładania napojów 
i drobiazgów.

728 zł / A 000 816 02 00

Ładowarka USB Power Charger
Super moc: elegancka ładowarka szybko 
naładuje telefon komórkowy.

169 zł / A 213 820 08 03
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Bez rys i zabrudzeń.
Akcesoria podróżne

Ledowy projektor logo 
Mercedes-Benz
Przy otwarciu drzwi wyświetli ikoniczną 
gwiazdę Mercedes-Benz.

913 zł / A 217 820 68 00

Głęboki wkład do bagażnika
Prosty sposób na ochronę bagażnika 
przed zabrudzeniem i zarysowaniem.

768 zł / A 253 814 04 00

Twój bagażnik musi dużo wytrzymać. Szczególnie zimą. Piasek, błoto, woda, częsty 
załadunek i rozładunek... To wszystko stopniowo niszczy i brudzi bagażnik Twojego 
Mercedesa. Dzięki oryginalnym akcesoriom Mercedes-Benz chronisz bagażnik swojego 
samochodu przed zarysowaniem, jednocześnie utrzymując go w czystości i porządku.

Wielosezonowe maty podłogowe 
Wytrzymałe maty na każdą pogodę dla 
kierowcy i pasażera z przodu. 

322 zł / A 253 680 37 03 9G33

Pojemnik do bagażnika 
EASY-PACK
Praktyczny i kompaktowy organizer, który 
możesz za naciśnięciem przycisku złożyć 
i wsunąć pod roletę bagażnika.

1 084 zł / A 205 680 04 05

Skrzynka do bagażnika 
Bezpieczny transport: solidny boks 
z tworzywa sztucznego zaprowadzi ład 
w bagażniku. 

430 zł / A 000 814 00 41

Osłona progu bagażnika
Składana nakładka chroni próg bagażnika 
i zderzak przed zarysowaniem.

196 zł / A 253 693 20 00

Konfi gurator 
akcesoriów 
Poznaj szeroką ofertę 
akcesoriów dla Twojego 
Mercedesa.

Jesień/zima 2020
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Mercedes-Benz im Interview
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Bezpieczeństwo to priorytet.

Jaki silnik, taki olej.

Jak długo pracuje Pan w Mercedes-Benz 
i czym się Pan zajmuje?

Pracuję w marce Mercedes-Benz od 
2001 roku, czyli od początku nawiązania 
współpracy fi rmy Auto Frelik 
z Mercedes-Benz. Przez 18 lat pracowałem 
na stanowisku kierownika serwisu w 
Toruniu, a obecnie od 2019 roku piastuję 
stanowisko dyrektora serwisu.

Jak COVID-19 zmienił lub wpłynął na Pana 
codzienną pracę?

Początek pandemii wiązał się z pracą 
zdalną, a następnie pracą w podziale 
na grupy. Spotkania zostały zastąpione 
połączeniami zdalnymi przez internet, 
a wszelkie formy komunikacji elektronicznej 
stały się głównym narzędziem pracy.

Jakie środki ostrożności podjęli Państwo 
w Serwisie w związku z COVID-19 ?

Pandemia tak jak w wielu obszarach 
naszej gospodarki także ma wpływ 
na funkcjonowanie serwisów 
samochodowych. Podjęliśmy wszelkie 
możliwe środki ostrożności, dbając o 
zdrowie naszych klientów i pracowników. 
Nasi pracownicy zostali przeszkoleni i 
zobowiązani do stosowania szczególnych 

zasad higieny w czasie trwania pandemii, 
czyli noszenia maseczek zakrywających 
usta i nos, stosowania rękawiczek, częstego 
dezynfekowania rąk za pomocą środka 
dezynfekującego, utrzymywania dystansu 
społecznego za pomocą wyznaczonych taśm 
barierowych oraz przegród z plexiglasu. 
Powierzchnie kontaktu, takie jak biurka, 
klawiatury, myszki, włączniki świateł, 
klamki, poręcze, krzesła, są regularnie 
dezynfekowane za pomocą środków 
dezynfekujących. Wprowadziliśmy 
także usługę door-to-door dla klientów 
chcących ograniczyć bezpośredni 
kontakt, zachowując zasady higieny. 
Samochody są przez naszych pracowników 
zabezpieczane jednorazowymi foliami 
ochronnymi, kluczyki do samochodów są 
przechowywane w woreczkach strunowych, 
oraz po wykonanej usłudze przeprowadzamy 
ozonowanie wnętrza pojazdu. Staramy 
się ograniczać bezpośredni kontakt do 
minimum z zachowaniem dystansu, 
wykorzystując do komunikacji z klientem 
formę elektroniczną.

Jakie usługi poleca Pan Klientom, aby ich 
samochód był odpowiednio przygotowany 
na jesień i zimę?

Wcześnie zapadający zmierzch, deszcz, 
śliska nawierzchnia, niskie temperatury, 
słaba widoczność to cechy pory jesienno-
zimowej, które wpływają negatywnie na 
nasze bezpieczeństwo jako kierowców. 
Warto przygotować swój samochód 
do takich warunków. Tak by zwiększyć 
bezpieczeństwo na drodze i nie dać się 
zaskoczyć niekorzystnej aurze.

Deszcz, mgła obniżają zdolność 
dostrzeżenia przeszkody, uwidaczniają 
również niedociągnięcia w przygotowaniu 
pojazdu. Prawidłowe przygotowanie auta do 
takich warunków pozwala na zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń.

Zasada „widzieć i być widzianym” jest 
najlepszym opisem bezpieczeństwa na 
drodze. Dlatego należy pamiętać by 
szyby i lusterka w pojazdach były czyste 
oraz pozbawione uszkodzeń, tak by nie 
ograniczały pola widzenia. Kolejnym 

ważnym elementem są pióra wycieraczek. 
Regularnie wymieniane zapewniają 
prawidłową widoczność. Warto sprawdzić, 
czy właściwie oczyszczają powierzchnię szyb 
i nie pozostawiają smug.

Pamiętać należy również o właściwej 
wentylacji kabiny.

Wymiana fi ltrów przeciwpyłowych oraz 
czyszczenie nawiewu wraz z dezynfekcją 
całego układu unieszkodliwia nie tylko 
wszelkie bakterie, grzyby i wirusy, ale 
pomoże zapobiec też parowaniu szyb. 
Ważne są także dywaniki, jakie stosujemy 
w okresie jesienno-zimowym. Stosowanie 
dywaników gumowych ograniczy w znacznym 
stopniu wchłanianie wilgoci przez wykładzinę 
podłogową pojazdu i ograniczy wilgotność, 
jaka panuje we wnętrzu samochodu, a tym 
samym zapobiegnie nadmiernemu parowaniu 
szyb.    

Oświetlenie pojazdu to następny etap 
kontroli. Kontrolujemy działanie i 
ustawienie świateł refl ektorów, weryfi kując 
położenie granicy padania światła i cienia 
w płaszczyźnie poziomej i pionowej. 
Prawidłowo ustawione refl ektory gwarantują 
nam maksymalne pole widzenia, a zarazem 
ograniczają możliwość oślepienia innych 
uczestników ruchu drogowego.

Należy też zaplanować wymianę opon 
na zimowe. Ujemne temperatury, deszcz 
sprawiają, że nawierzchnia będzie coraz 
bardziej śliska i niebezpieczna. Opony letnie 
wykonane z twardszej mieszanki tracą swoje 
własności w niskich temperaturach, co może 
spowodować wydłużoną drogę hamowania 
w awaryjnej sytuacji. Zmiana ogumienia 
w październiku lub listopadzie jest konieczna 
do zachowania bezpieczeństwa na drodze. 
Konstrukcja opon zimowych znacznie 
poprawia przyczepność do nawierzchni 
w trudnych zimowych warunkach.

Kontrola akumulatora to następny ważny 
punkt na naszej liście do sprawdzenia.

W niskich temperaturach zapotrzebowanie 
na prąd wzrasta. Rozruch silnika jest 
utrudniony, włączamy odmrażanie 
szyb, podgrzewanie foteli i wiele innych 

około -37°C. Bardzo ważnym aspektem 
przeglądu jesiennego jest kontrola układu 
hamulcowego. Sprawdzamy stan tarcz 
i okładzin ciernych. Kolejnym etapem jest 
weryfi kacja płynu hamulcowego. Płyn ten 
ma właściwości higroskopijne. Pogorszenie 
parametrów tego układu może skutkować 
utratą siły hamowania. Dlatego okresowa 
kontrola całego układu jest konieczna dla 
naszego bezpieczeństwa. W sytuacjach 
awaryjnych 1 metr w drodze hamowania 
może mieć kolosalne znaczenie.

Przed okresem zimowym warto też zadbać 
o właściwy płyn do spryskiwaczy. Należy 
uzupełnić w okresie jesiennym zbiornik 
płynem odpornym na niskie temperatury, 
aby nie dopuścić do jego zamarznięcia, gdy 
nadejdą mrozy. 

odbiorników. Jeżeli akumulator wymaga 
naładowania, np. po dłuższym postoju, 
możemy to zrobić własnoręcznie. 
Prostowniki są dostępne w naszych stacjach. 
Są to urządzenia dedykowane do pojazdu. 
Automatyka steruje procesem ładowania 
akumulatora. Po zakończeniu ładowania, 
prostownik wyłączy się samoistnie, nie 
dopuszczając do uszkodzenia akumulatora. 

Przegląd jesienno-zimowy obejmuje także 
kontrolę napięcia ładowania alternatora 
oraz elementów jego napędu rolek, paska 
wieloklinowego. Prawidłowa praca tych 
układów nie dopuszcza do rozładowania 
akumulatora w tak intensywnych warunkach.

Przed nadejściem zimy sprawdzamy także 
stan płynu chłodniczego oraz odporność 
płynu na niskie temperatury. Temperatura 
krzepnięcia płynu powinna wynosić 

Woreczki na kluczyki

Oryginalne oleje Mercedes-BenzWywiad Jesień/zima 2020

Jaki olej silnikowy najlepiej nadaje się do Twojego Mercedesa? Oczywiście taki, 
który został opracowany przez tych samych ekspertów, co jego silnik. 

Najważniejszym zadaniem oleju silnikowego jest redukcja mechanicznego tarcia pomiędzy stałymi i ruchomymi elementami silnika. 
W komorze silnika podczas ruchu powstaje opór i gromadzi się ciśnienie. Proces spalania generuje również wysokie temperatury. 
Oryginalne oleje Mercedes-Benz doskonale sobie z tym radzą. To produkty wysokiej jakości o wyjątkowej formule i unikalnych 
właściwościach. Ograniczają tarcie wewnętrzne, co przekłada się na większą moc i jednocześnie zmniejsza zużycie paliwa. 

Jarosław Szymański
Dyrektor Serwisu Auto Frelik 
Anna Frelik Sp.k.
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Opony zimowe

Nawet najpiękniejsze letnie sandały 
pozostają zimą w szafi e. Nie bez powodu 
- letnie buty po prostu nie nadają się 
na zimę. I to samo dotyczy opon.

Opony zimowe są specjalnie zaprojektowane dla jak 
najbezpieczniejszej jazdy po śniegu, błocie i lodzie. Ich głębszy 
profi l zapewnia skrócenie drogi hamowania na zaśnieżonych 
drogach nawet o 50% w porównaniu z oponami letnimi. 
Dostosowana do zimowych temperatur mieszanka gumy 
zapobiega ich twardnieniu, co pozwala zachować właściwą 
przyczepność.

Opony i kompletne koła z homologacją Mercedes Original (MO) 
powstają we współpracy z czołowymi światowymi producentami 
opon. W Autoryzowanych Serwisach doradzimy Ci, jak wybrać 
odpowiednie opony dla Twojego Mercedesa.

Nawet najpiękniejsze letnie sandały 
pozostają zimą w szafi e. Nie bez powodu 
- letnie buty po prostu nie nadają się 
na zimę. I to samo dotyczy opon.

Opony zimowe są specjalnie zaprojektowane dla jak 
najbezpieczniejszej jazdy po śniegu, błocie i lodzie. Ich głębszy 
profi l zapewnia skrócenie drogi hamowania na zaśnieżonych 
drogach nawet o 50% w porównaniu z oponami letnimi. 
Dostosowana do zimowych temperatur mieszanka gumy 
zapobiega ich twardnieniu, co pozwala zachować właściwą 

Opony i kompletne koła z homologacją Mercedes Original (MO) 
powstają we współpracy z czołowymi światowymi producentami 
opon. W Autoryzowanych Serwisach doradzimy Ci, jak wybrać 
odpowiednie opony dla Twojego Mercedesa.

Najlepsze osiągi...

Opony MO1: 
Moc i pewność siebie.
Opony MO1 sprawdzą się podczas 
dynamicznej jazdy samochodem 
Mercedes-AMG. 

Opony MOS: 
Siła tkwi w spokoju.
Komfort dla wszystkich zmysłów: MO Silent 
zostały opracowane do szczególnie cichej 
jazdy. 

Opony MOE: 
Gotowi na nieoczekiwane.
W razie uszkodzenia lub nagłej utraty ciśnienia 
dojedziesz na oponach Mercedes Original 
Extended bezpiecznie do najbliższego serwisu. 
Dzięki wzmocnionym ścianom bocznym opon 
MOE możesz kontynuować podróż nawet przez 
80 km, zachowując maksymalną prędkość 
do 80 km/h.

Opony zimowe MO: 
Bezpieczeństwo na każdym 
zakręcie.
Opony Mercedes Original zapewnią 
Ci doskonałą płynność jazdy, stabilność 
na zakrętach i dobrą przyczepność 
na każdej nawierzchni.

Opony zimowe

Klasa A (177)

Goodyear  UG PERF G1 MO XL FP 
225/45 R18 95H / QALPLGO579113

578 zł
B B 72 dB

Klasa B (247)

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO M+S FSL
225/45 R18 91H / QALPLBR9361

654 zł
C B 71 dB

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

Hankook WINTER i*CEPT EVO 2 MO
205/55 R17 91H / QALPLHA1019430

443 zł
C B 70 dB

GLE (V167), GLE Coupé (C167), 
GLS (X167)

Pirelli SCORPION WINTER MO FSL M+S 
275/45 R21 107V / QALPLPI2710800

1 452 zł
C B 71 dB

GLE (V167), GLE Coupé (C167), 
GLS (X167)

Pirelli SCORPION WINTER MO KA 
M+S
315/40 R21 111V / QALPLPI3115300

1 735 zł
C B 71 dB

GLE (V167), GLE Coupé (C167)

Continental WINTERCONTACT 
TS850P XL MO FR M+S 
275/50 R20 113V / QALPLCO03548000000

1 190 zł
C B 73 dB

CLA (118), Klasa A (177)

Michelin  PILOT ALPIN PA4 XL FSL 
MO M+S 
225/45 R18 95V / QALPLMI704748

695 zł
E C 70 dB

Klasa C (205)

Continental WINTERCONTACT 
TS850P SSR XL MOE FRM+S
225/45 R18 95H / QALPLCO03539070000

764 zł
E C 72 dB

Klasa E (213), CLS (257)

Michelin PILOT ALPIN 5 MO przednia oś
245/40 R19 98V / QALPLMI092979

1 039 zł
E B 68 dB

Klasa E (213), CLS (257)

Michelin PILOT ALPIN 5 MO oś tylna 
bez łańcuchów
275/35 R19 100V / QALPLMI152273

1 388 zł
E B 72 dB

Klasa S (222, 217)

Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 XL MOE 
M+S 
245/45 R19 102V / QALPLPI2463400

1 136 zł
E B 72 dB

GLB (X247)

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO1  
M+S 
235/50 R19 99H / QALPLBR9370

920 zł
E B 71 dB

GLA (H247)

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO1 
M+S bez łańcuchów
235/45 R20 96H / QALPLBR9368

977 zł
C B 71 dB

GLC (253)

Dunlop WINTER SPT 5 SUV MO XL 
MFS
255/45 R20 105V / QALPLDU537878

998 zł
C C 72 dB

EQC (N293), GLC F-CELL (N253)

Pirelli SCORPION WINTER MO FSL 
M+S 
255/50 R19 103H / QALPLPI2913500

881 zł
C C 71 dB

... z oponami Mercedes Original.

Sprawdź pełną ofertę kół 
i opon zimowych.

Jesień/zima 2020
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Mercedes meMercedes me

14

Świat Mercedes-Benz stoi otworem.

Mercedes me 
dla wszystkich. 

Z osobistym kontem klienta masz dostęp do portalu Mercedes me, 
gdzie możesz aktywować i anulować subskrypcje lub kupić usługi 
dostępne dla Twojego pojazdu. Zapoznaj się z szeroką ofertą usług 
Mercedes me connect, takich jak: 

Asystent zdalnego parkowania 
Parkowanie w mieście staje się coraz trudniejsze. Kiedy już uda 
Ci się znaleźć wolne miejsce, jest ono często zbyt ciasne lub bardzo 
trudno w nie wjechać. W takich sytuacjach przyjdzie Ci z pomocą 
Asystent zdalnego parkowania, który automatycznie zaparkuje 
i potem wyjedzie nawet z wąskich miejsc parkingowych. Zdalne 

parkowanie jest całkowicie bezpieczne dzięki ultradźwiękowym 
czujnikom, które wykryją każdą przeszkodę na drodze samochodu 
i automatycznie go zatrzymają.

Ustawienia pojazdu
Dzięki tej usłudze możesz w każdej chwili sprawdzić dane pojazdu, 
ciśnienie w oponach, termin następnego przeglądu lub zdalnie 
otwierać i zamykać szyby i okno dachowe. Praktyczną funkcją, 
która zaoszczędzi Ci czas, jest zapisywanie profi li kierowcy. 
Zapisane zostaną nie tylko ustawienia fotela i lusterek, ale także 
ulubione stacje radiowe.

Zalety aplikacji 
Mercedes me Adapter
• Nowy Car Health Monitor powiadomi 

Cię o wszelkich usterkach samochodu, 
co pozwoli Ci zapobiegać nieprzewidzianym 
sytuacjom.

• Dane dotyczące stanu Twojego pojazdu 
są udostępniane Autoryzowanemu 
Serwisowi Mercedes-Benz.

• Zgłoszenie szkody możesz uzupełnić dzięki 
funkcji dyktowania i fotografowania.

Teraz możesz samodzielnie aktywować 
Mercedes me Adapter za pomocą konta 
użytkownika Mercedes me.

Aplikacje, które ułatwiają życie.

Mercedes me 2020. 
Czy Twój samochód i okna są zamknięte? Jakie 
jest ciśnienie w oponach? Wystarczy spojrzeć 
w aplikację Mercedes Me i od razu wiesz wszystko 
o swoim Mercedesie. 

Mercedes me Service.
W aplikacji znajdziesz informacje o wszystkich przeglądach 
Twojego pojazdu. Dodatkowo aplikacja przypomni Ci 
o zbliżającym się terminie kolejnego przeglądu okresowego, 
a wizytę w Autoryzowanym Serwisie możesz zarezerwować 
bezpośrednio online. Znajdziesz tu również wiele 
przydatnych informacji i wskazówek dotyczących Twojego 
pojazdu w postaci krótkich fi lmików.

Mercedes me Store. 
Istnieje wiele produktów cyfrowych zaprojektowanych 
specjalnie dla Twojego pojazdu. A każdego dnia jest 
ich więcej. Odkryj je w aplikacji Mercedes me Store 
i zarządzaj wszystkimi usługami oraz gwarancjami 
wygodnie w smartfonie.

Mercedes me 
dla wszystkich. 

Nowy Car Health Monitor powiadomi 
Cię o wszelkich usterkach samochodu, 
co pozwoli Ci zapobiegać nieprzewidzianym 

Dane dotyczące stanu Twojego pojazdu 
są udostępniane Autoryzowanemu 

Zgłoszenie szkody możesz uzupełnić dzięki 
funkcji dyktowania i fotografowania.

Mercedes me Adapter za pomocą konta 

Za pomocą smartfona zamawiasz zakupy, zarządzasz fi rmą, albo rozmawiasz ze 
znajomymi na drugim końcu świata. Teraz połączysz się także ze swoim Mercedesem. 
Poprzez aplikację Mercedes me możesz w każdej chwili sprawdzić stan swojego 
samochodu, zmienić jego ustawienia i przeglądać spersonalizowane usługi serwisowe.

Nawet jeśli chodzi o usługi cyfrowe, chcemy Ci zaoferować tylko to, co najlepsze. 
Poznaj trzy nowe aplikacje: Mercedes me 2020, Mercedes me Service 
i Mercedes me Store.

Jesień/zima 2020

Dzięki Adapterowi Mercedes me i aplikacji Mercedes me Adapter możesz podłączyć 
także starsze modele (od rocznika 2002) do cyfrowego świata Mercedes-Benz i korzystać 
z wszystkich przydatnych funkcji – całkowicie bezpłatnie.

Odbierz teraz darmową 3-miesięczną subskrypcję TIDAL 
HiFi i ciesz się muzyką najwyższej jakości. Aktywacji 
dokonasz na stronie Mercedes me oraz w aplikacji 
Mercedes me lub Mercedes me Adapter.
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Zawsze o krok do przodu.
Wyobraź sobie: Jedziesz po śliskiej drodze. Nagle zauważasz przeszkodę. 
Szybko wciskasz hamulec... I dzięki systemowi ABS pojazd zachowuje sterowność 
i w kontrolowany sposób możesz ominąć przeszkodę. ABS to ważny kamień milowy 
w dziedzinie aktywnego bezpieczeństwa i jest uważany za prekursora wszystkich 
systemów wspomagania. Jednak obecnie istnieje wiele systemów, które dbają 
o potrzeby wszystkich pasażerów i sprawiają, że jazda Twoim Mercedesem jest 
jeszcze bezpieczniejsza, łatwiejsza i wygodniejsza.
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Systemy bezpieczeństwa

Twój osobisty anioł stróż.
System ABS był podstawą do opracowania 
innych systemów wspomagania, takich 
jak np. system kontroli trakcji ASR, system 
automatycznej blokady mechanizmu 
różnicowego ASD czy elektroniczny 
program stabilizacji toru jazdy ESP®. 
Program ESP®, który został wprowadzony 
w latach dziewięćdziesiątych i który jest 
rozszerzeniem ABS, trzyma nad Tobą 
ochronną rękę na ciasnych zakrętach 
lub na zaśnieżonych drogach. Po raz 
pierwszy zastosowaliśmy go w 1995 roku 
w Klasie S Coupé serii 140. Od 1999 
roku Mercedes-Benz wyposaża w ESP®

wszystkie samochody osobowe.
Podczas ruszania, przyspieszania, 
dynamicznego pokonywania zakrętów 
lub jazdy na nierównym terenie system 
4MATIC zapewni lepszą regulację trakcji 
samochodu. Stały napęd na wszystkie 
koła (wprowadzony w 1997 roku) 
dodatkowo poprawia właściwości jezdne 
i zaspokoi wymagania nawet najbardziej 
dynamicznych kierowców. 

Dodatkowa para oczu.
Czy wiesz, że Twój samochód zawsze 
dokładnie obserwuje, co dzieje się przed nim? 
W 1998 roku Mercedes-Benz zaprezentował 
układ zachowujący bezpieczną odległość 
DISTRONIC. Po raz pierwszy został on 
zastosowany w samochodach Klasy S serii 
220. System stale monitoruje ruch na drodze 
za pomocą radaru i oblicza odległość do 
poprzedzającego pojazdu oraz jego prędkość. 
Jeśli regulacja prędkości jest aktywna, 
generuje ona polecenia hamowania lub 
przyspieszania, aby przez cały czas zachować 
bezpieczną odległość. 

Maksymalny komfort.
Oprócz bezpieczeństwa system Active Body 
Control ABC maksymalizuje komfort jazdy. 
Aktywna regulacja zawieszenia minimalizuje 
kołysanie i przechylanie nadwozia oraz 
drgania spowodowane nierównościami 
nawierzchni. ABC zostało wprowadzone 
do produkcji seryjnej w 1999 roku 
w luksusowym Coupé serii C 215. 

Kompleksowe rozwiązania.
Coraz bardziej efektywne, zróżnicowane 
i zintegrowane: takie są systemy 
aktywnego bezpieczeństwa XXI wieku. 
W 2002 roku połączyliśmy elementy 
aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa 
w przewidującym systemie ochrony 
PRE-SAFE®. Ten działa razem z ESP®

i Brake Assist i za pomocą czujników 
wykrywa wskaźniki typowo poprzedzające 
wypadek, co pozwala prewencyjnie 
przygotować środki ochrony kierowcy 
i pasażerów, takie jak pasy bezpieczeństwa 
lub poduszki powietrzne. W sytuacjach, 
w których nie da się już uniknąć wypadku, 
te działania minimalizują jego skutki.

Wspólny cel.
W Mercedes-Benz nieustannie rozwijamy 
i udoskonalamy systemy bezpieczeństwa. 
Dlaczego? Naszym celem jest, aby każda 
podróż Mercedesem była jak najbardziej 
komfortowa i bezpieczna. Niezależnie 
od tego, dokąd się wybierzesz.

Jesień/zima 2020
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Kolekcja 
Mercedes-Benz 
2020.

KORKI DO WINA, ZESTAW 4 SZT
Różne kolory
W kształcie gałek zmiany biegów
3 korki do wina (główka z drewna)
1 korek do szampana (główka ze stali 
szlachetnej)

253 zł / B6 604 5160

PARASOL 300 SL 
Z uchwytem gałki zmiany biegów
Stal / włókno szklane
Kolor: brązowy
Średnica otwartego parasola ok. 130 cm

147 zł / B6 604 3226

KOC W JODEŁKĘ
100% bawełna
Kolor: ciemnobrązowy / off white
Wymiary ok. 156 × 200 cm

557 zł / B6 604 1560

PODUSZKA W JODEŁKĘ
Pokrowiec 100% bawełna, wypełnienie 100% 
poliester
Kolor: ciemnobrązowy/off white
Wymiary ok. 40 × 40 cm

202 zł / B6 604 1561

ZEGAREK DAMSKI GLAMOUR
Stal szlachetna / skóra cielęca
Kolor: srebrny/czarny
Średnica: 37 mm
Wodoszczelność do 5 ATM
Mechanizm kwarcowy Miyota GM10

587 zł / B6 604 1922

PORTFEL
Skóra bydlęca
Kolor: czarny
Wymiary ok. 10 × 2 × 12 cm
Ochrona RFID
Różne przegródki

210 zł / B6 695 3717

TERMOS SENATOR, 1 L
Stal szlachetna / skóra
Kolor: srebrny / ciemnobrązowy
Z kubkiem
Utrzymuje napoje zimne do 24 godzin, 
ciepłe do 12 godzin

272 zł / B6 604 5701

MĘSKI ZEGAREK CLASSIC AUTOMATYCZNY
Brąz / stal szlachetna / skóra
Kolor: brązowy
Średnica: 42 mm
Wodoszczelność do 5 ATM
Mechanizm automatyczny Sellita SW 200

3 864 zł / B6 604 1677

MIĘKKI KOC-PODUSZKA
Poliester
Kolor: niebieski
Wymiary ok. 100 × 120 cm
Złożony może służyć jako poduszka

272 zł / B6 695 8968

PLECAK
Skóra nubuk / poliester
Kolor: czarny
Rozmaite kieszenie wewnętrzne i boczne
Regulowane szelki
Wymiary ok. 29 × 15 × 44 cm

1 996 zł / B6 695 6090

ELEKTRYCZNY SAMOCHODZIK 
MERCEDES-AMG GT S
Kolor: solarbeam
Ze światłami LED i dźwiękiem
Możliwość kierowania przez aplikację
Dla dzieci powyżej 3 lat
Maksymalna prędkość ok. 4-5 km/h

1 523 zł / B6 696 3807

KolekcjaKolekcja

w listopadzie 
obowiązuje oferta

-20%

w grudniu 
obowiązuje oferta

-20%

w listopadzie 
obowiązuje oferta

-20%
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Dojazd technika
Pokrycie kosztów jazdy na miejsce 
awarii.

Pomoc na miejscu
Przeprowadzenie drobnych napraw.

Holowanie
Do najbliższego Autoryzowanego
Serwisu Mercedes-Benz.

Przejazd taksówką lub transportem 
publicznym 
Tymczasowe rozwiązanie zapewniające 
mobilność.

Transport pojazdu po naprawie 
W promieniu 50 km.

Dzięki Mercedes-Benz Mobilo możesz kontynuować swoją podróż, nawet jeśli Twój 
samochód będzie miał problemy techniczne. Nieważne, czy z powodu awarii, wandalizmu, 
czy wypadku - z Mobilo masz pomoc w zasięgu ręki. Drobne naprawy przeprowadzimy 
na miejscu, a jeśli usunięcie usterek potrwa dłużej, zarezerwujemy dla Ciebie i Twoich 
współpasażerów nocleg w pobliskim hotelu lub samochód zastępczy.

Prosto do celu z Mobilo.

Samochód zastępczy
Na czas naprawy, do 3 dni roboczych.

Samolot/pociąg:
Zapewnienie bezpłatnej podróży
Tobie i współpasażerom.

Nocleg
Nocleg do 3 dni roboczych dla 
kierowcy i współpasażerów.

Dostawa pojazdu do 
najbliższego Autoryzowanego Serwisu 
Mercedes-Benz w pobliżu Twojego 
miejsca zamieszkania.

Pomoc organizacyjna
Np. w kwestiach prawnych lub 
problemach językowych za granicą.

Mercedes-Benz Mobilo

Po każdym przeglądzie okresowym 
przeprowadzonym przez 
Autoryzowany Serwis 
Mercedes-Benz usługa Mobilo 
zostaje przedłużona na kolejny 
rok, nawet do 30 lat.
Bez dodatkowych kosztów.

W razie problemów skontaktuj 
się z nami:

00 800 1 777 7777
+48 22 354 40 01

Mercedes-Benz Repair

Specjaliści zespołu Mercedes-Benz Repair znają Twój pojazd jak nikt inny. 
Każda sprawa jest przez nich starannie rozpatrywana, aby znaleźć optymalną 
metodę naprawy.

W przypadku awarii szybko i bez zbędnej biurokracji zajmą się całą dokumentacją związaną z wypadkiem, skontaktują się z ubezpieczalnią i dadzą 
Ci do dyspozycji samochód zastępczy. Nasi technicy posiadają specjalistyczną wiedzę i używają tylko oryginalnych części. Przeprowadzenie 
naprawy w Autoryzowanym Serwisie ma wiele zalet, jedną z nich jest długoterminowe zachowanie wartości Twojego Mercedesa. 

Mercedes-Benz Repair. 
Bez zmartwień.

Naprawy powypadkowe
Wymiana szyby przedniej przeprowadzana jest z użyciem oryginalnej 
szyby Mercedes-Benz. Podczas naprawy nadwozia stosowane są 
sposoby łączenia materiałów i systemy pomiarowo-naprawcze 
zatwierdzone przez producenta, Mercedes-Benz AG. Lakierowanie 
odbywa się przy użyciu lakierów Premium. Jakość wykonanych 
napraw blacharsko-lakierniczych potwierdzamy Certyfi katem.

Mercedes-Benz SmallRepair
Nawet niewielkie uszkodzenie przedniej szyby zagraża Twojemu 
bezpieczeństwu, a jazda z uszkodzoną szybą może skutkować 
mandatem. Drobnymi wgnieceniami, rysami i innymi skazami 
zajmujemy się bezpośrednio na miejscu: to duża oszczędność 
czasu i pieniędzy. 

Jesień/zima 2020
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Na miarę Twoich potrzeb.
Pakiety serwisowe

Wybierz Pakiet Serwisowy, który najbardziej odpowiada Tobie i Twojemu 
Mercedesowi, i zaplanuj wydatki na serwis samochodu z wyprzedzeniem.

22

Twój osobisty nawigator.
Nie musisz startować w wyścigach, a pomimo to docenisz usługi świetnie 
przygotowanego nawigatora, który zawsze znajdzie najlepszą trasę.

Niespodziewane przeszkody, korki i trudne zakręty. Wszystko to może sprawić, że Twoja podróż stanie się nieprzyjemna, 
zwłaszcza gdy musisz przybyć na spotkanie na czas. Nawigacja Garmin MAP PILOT wybierze dla Ciebie najkrótszą trasę 
i ostrzeże przed wszelkimi komplikacjami, na które możesz natknąć się po drodze. Mapy ze wszystkimi ważnymi informacjami 
pojawią się na dużym wyświetlaczu Twojego systemu multimedialnego w żywych kolorach i wysokiej rozdzielczości. Orientację 
w przestrzeni dodatkowo ułatwi możliwość wyświetlania 3D z dokładnym odwzorowaniem ulic i budynków. Wszystkim tym 
możesz wygodnie sterować za pomocą pilota, panelu dotykowego lub instrukcji głosowych.

W system nawigacji Garmin można 
również wyposażyć niektóre starsze 
modele Mercedes-Benz. Informacje 
dotyczące kompatybilności nawigacji 
z Twoim pojazdem i aktualności danych 
map otrzymasz od przedstawiciela 
Autoryzowanego Serwisu.

Beztroska jazda
Aby aktywować nawigację Garmin, wystarczy włożyć kartę SD z oprogramowaniem 
nawigacyjnym i danymi map. Logiczne menu w stylistyce Mercedesa doskonale 
współgra z Twoim samochodem i będzie Ci towarzyszyć w każdej podróży, niezależnie 
od jej celu. Inteligentne funkcje nawigacji pomagają zmniejszyć zużycie paliwa, 
oszczędzając pieniądze i środowisko. Oczywistością są regularne aktualizacje.

Garmin MAP PILOT
Aktualizacja map Europy 2020/2021
A 213 906 46 07/ A 218 906 75 03

1 007 zł

Nawigacja Jesień/zima 2020

*z wyjątkiem uszkodzenia na skutek wypadku i korozji

ServiceCare
Pakiet przeglądowy ServiceCare pokrywa wszystkie świadczenia 
przeglądowe, jak Serwis A i B. Możesz wybrać pakiet dwóch, 
trzech lub czterech przeglądów. Przez cały okres trwania pakietu 
nie wzrośnie ich cena.

CompleteCare
Rata miesięczna pakietu CompleteCare pokrywa koszty przeglądów 
i napraw* wraz z wymianą części eksploatacyjnych. Ponadto 
w ramach pakietu zostaje przedłużona gwarancja. W ramach 
CompleteCare możesz także korzystać z usług Mobilo 
Mercedes-Benz (więcej informacji o Mobilo przeczytasz 
na stronie 20).

ServiceCareFleet
Pakiet jest przeznaczony dla pojazdów fl otowych. Oprócz 
świadczeń przeglądowych zawiera wymianę wybranych 
części zużytych eksploatacją pojazdu, takich jak tarcze i 
klocki hamulcowe, fi ltry, wycieraczki i paski wielorowkowe. 
Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz wymieni je zawsze, kiedy 
oceni, że nastąpiło ich zużycie eksploatacyjne.

Pakiet Komfort
Wybierając Pakiet Komfort, przedłużasz lata gwarancji fabrycznej i 
tym samym lata bez troski o koszty napraw. Dwuletnią gwarancję 
można przedłużyć maksymalnie do 5 lat.
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Wszystkie przedstawione ceny są cenami rekomendowanymi brutto. Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz ma prawo do ich ustalania według własnego uznania. Ceny są aktualne do 15.03.2021 r. lub do 
wyczerpania zasobów. Na czas realizacji zamówienia producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, różnic w kolorach oraz zmian zawartości zamówienia, jeżeli zmiany te lub odstępstwa 
uwzględniają interesy sprzedającego i są opłacalne dla Klienta. Na prezentowanych zdjęciach mogą znajdować się dodatkowo płatne elementy wyposażenia i akcesoria nieobjęte standardową dostawą. 
Różnice w kolorach wynikają z techniki druku. Niniejsza publikacja może zawierać produkty i usługi niedostępne w niektórych krajach. Nie wszystkie produkty dostępne są dla każdego modelu. Aby uzyskać 
aktualne i szczegółowe informacje, prosimy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Serwisem Mercedes-Benz. Redakcja zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów, pomyłek czy zmian.

www.mercedes-benz.pl


