
Zapnij pasy, staruje nowy sezon.
Akcesoria Style & Travel  
Przedstawiamy oryginalne akcesoria podróżne, które pozwolą Ci przeżyć wiosnę w stylu Mercedes-Benz. System modułowy 
oparty jest na uchwycie bazowym (A0008103300), do którego możesz łatwo zamocować inne produkty, takie jak: 

• Wieszak na ubrania (A0008104100, A0008103400)
• Uchwyt na torbę (A0008140000

Foteliki dziecięce
Oryginalne i ergonomiczne foteliki zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych. Odpowiednie dla dzieci 
wieku od ok. 3,5 do 12 lat. Rosną wraz z dzieckiem – zagłówek i prowadnicę pasa bezpieczeństwa możesz ustawić w pozycji 
odpowiedniej do wzrostu Twojego malucha. W razie potrzeby oparcie można demontować aby siedzisko służyło jako podstawka 
podwyższająca. Obicie fotelika zostało stworzone z najwyższej jakości materiałów przez projektantów Mercedes-Benz, dzięki 
czemu będzie się doskonale komponowało z wnętrzem Twojego samochodu. Co ważne, można je również zdjąć i uprać.

• Fotelik dziecięcy AMG KIDFIX XP z ISOFIX (A0009703302) 
• Fotelik dziecięcy KIDFIX XP z ISOFIX (A0009704902 )

Więcej informacji udzieli przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.
Oferta obowiązuje do 31.05.2022 lub do wyczerpania zapasów.
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• Składany stolik (A0008160000, A0008160200)



Odkryj wszystkie strony wiosny.
Hulajnoga elektryczna (B66450199)
Pierwsza hulajnoga elektryczna Mercedes-Benz jest w mieście prawdziwą alternatywą dla samochodu lub motocykla. 
Wyposażona jest w silnik o mocy 500 W, który pozwoli Ci na osiągnięcie prędkości do 20 km/h na dystansie ok. 25 km. 
Składana kierownica z teleskopową regulacją wysokości oraz mechanizm ze składaną nóżką to niezwykle praktyczne 
rozwiązania. Hulajnoga wyposażona jest także w akcelerator z uchwytem skrętnym, przednie i tylne zawieszenie, tylny 
hamulec bębnowy oraz wyświetlacz i nową aplikację Micro.

Kamery samochodowe Mercedes-Benz
Nasz system dashcam składa się z przedniej i tylnej kamery, które rejestrują zdarzenia przed Twoim samochodem i za 
nim. System jest w pełni zintegrowany z pojazdem – bez prowizorycznych złączek czy odsłoniętych przewodów. Funkcja 
monitorowania postoju chroni Twój samochód i zapewnia Ci wsparcie, w sytuacji, kiedy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia 
lub w przypadku aktu wandalizmu. System inteligentnego zarządzaniu energią gwarantuje czas monitorowania do 6 dni.

• Tylna kamera (A2139055510)
• Przednia kamera (A2139055310)

Więcej informacji udzieli przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.
Oferta obowiązuje do 31.05.2022 lub do wyczerpania zapasów.
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