
Sprawdź, jakie akcesoria i usługi przygotował 
dla Ciebie Mercedes-Benz tej wiosny. Skorzystaj 
z naszych rozwiązań, które pozwolą Ci w pełni 
cieszyć się każdą przejażdżką Twoim samochodem 
i czerpać jeszcze większą radość z jazdy.

OFERTY MERCEDES-BENZ 
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Możesz zawsze polegać na Mercedes-Benz. 
Wprowadzenie

Wiosna zaczyna się od przeglądu. 
Oferta sezonowa

Poczuj wiosnę w powietrzu! 
Czyszczenie klimatyzacji

Zobacz wiosnę wyraźnie. 
Wycieraczki

Czysta przyjemność z jazdy. 
Środki do pielęgnacji

Nie idź na kompromis. 
Opony letnie Mercedes Original

Przeżyj wiosnę w stylu Mercedes-Benz. 
Produkty sezonu
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MOŻESZ ZAWSZE POLEGAĆ 
NA MERCEDES-BENZ.
Dziś Twoje bezpieczeństwo jest ważne jak nigdy wcześniej. Dlatego zapraszamy 
Cię do Autoryzowanych Serwisów Mercedes-Benz. Nasz profesjonalnie wyszkolony 
personel zadba o Twoje bezpieczeństwo, niezrównany komfort jazdy i utrzymanie 
wartości Twojego auta.

Sprawdź atrakcyjne oferty, które przygotowaliśmy dla Ciebie na wiosnę 2022 roku. 
Skorzystaj z usług i produktów Mercedes-Benz, by w pełni cieszyć się każdą wiosenną 
przejażdżką.
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WIOSNA ZACZYNA 
SIĘ OD
PRZEGLĄDU.
Warto przygotować swój samochód na nowy sezon, 
a najlepiej powierzyć go profesjonalistom z Autoryzowanych 
Serwisów Mercedes-Benz. Swój wiosenny przegląd możesz 
łatwo zarezerwować na naszej stronie mercedes-benz.pl 
lub w aplikacji Mercedes me Service. Jeszcze jej nie masz? 
Pobierz teraz!

• 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

Co zostanie dokładnie sprawdzone 
przez naszych wykwalifikowanych 
techników?

Zarezerwuj wiosenny 
przegląd jedynie za 99 zł!*

Rezerwacja terminu

Pobierz aplikację 
i zarezerwuj termin 
przeglądu!
Mercedes me Service zadba 
o Twój samochód.

*cena bez części zamiennych i płynów

https://apps.apple.com/pl/app/mercedes-me-service/id1486567977
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daimler.ris.service.ece.android
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/being-an-owner/service-booking/stage.module.html/oab


Coroczne czyszczenie klimatyzacji zapewni najwyższej jakości powietrze w Twoim samochodzie Mercedes-Benz. 
A wiosna to najlepszy czas na porządki! W zanieczyszczonym układzie klimatyzacji mogą się znajdować bakterie, 
wirusy, grzyby czy inne mikroorganizmy powodujące nieprzyjemny zapach, a nawet problemy ze zdrowiem. Nasze 
profesjonalne czyszczenie parownika i kanałów powietrznych skutecznie je usunie, by zapewnić Ci czyste i świeże 
powietrze w aucie. Jak umówić się na czyszczenie klimatyzacji? Kliknij niebieski przycisk powyżej, żeby już teraz 
zarezerwować termin.

POCZUJ WIOSNĘ
W POWIETRZU!
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Zarezerwuj czyszczenie 
klimatyzacji jedynie za 299 zł!*

Zarezerwuj teraz!

*cena dotyczy wyłącznie sprawnej i napełnionej klimatyzacji, 
nie obejmuje wymiany filtra przeciwpyłkowego.

https://www.mercedes-benz.pl/rezerwacja


Tylko doskonała widoczność na drodze zapewni Ci bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. A za perfekcyjną widocznością 
stoją perfekcyjne wycieraczki od Mercedes-Benz.

Mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej w idealnej proporcji zapewnia oryginalnym piórom naszych wycieraczek 
wyjątkową elastyczność. To przekłada się na ich wyższą efektywność i dłuższy okres eksploatacji. Idealnie usuną wodę 
i wszelkie zanieczyszczenia z szyb Twojego auta nawet przy prędkości do 250 km/h. Dodatkowo specjalny wskaźnik na 
wycieraczkach podpowie Ci, kiedy należy je wymienić.

ZOBACZ WIOSNĘ
WYRAŹNIE.

A (177)
CLA (118)
B (247), GLA (247)
GLB (247)
C (206)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)

A1778209800
A1778209800
A2478200502
A2478201202
A2068201500
A2138203604
A2058204503
A1678209201

253 zł
253 zł
271 zł
271 zł
301 zł
338 zł
301 zł
320 zł

A2478206700
A1678204903
A2478207801
A2478206900
A2478206900
A2478206900
A2538208700
A1678204903

85 zł
75 zł
76 zł
75 zł
75 zł
75 zł
76 zł
75 zł

Oryginalne wycieraczki Mercedes-Benz
Wycieraczki przedniej szyby Wycieraczki tylnej szyby

A (177)
CLA (118)
B (247), GLA (247)
GLB (247)
C (206)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)
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Twoje bezpieczeństwo jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu, ale Twoja przyjemność z jazdy też jest niezwykle 
ważna. Odkryj produkty Mercedes-Benz, które pomogą pozbyć się wszelkich zabrudzeń i ochronią samochód przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i innymi szkodliwymi czynnikami. Wiosenne porządki w aucie będą 
szybkie i bezstresowe, a Ty będziesz mieć pewność, że nie uszkodzisz lakieru i innych powierzchni.

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ
Z JAZDY.
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Oleje silnikowe Mercedes-Benz są dopasowane do Twojego auta 
jak żadne inne.

Wiosenne porządki w samochodzie? Pamiętaj o silniku i wymień w nim olej. 
Wyjątkowa formuła oryginalnych olejów silnikowych Mercedes-Benz to efekt 
wieloletniej współpracy naszych naukowców i inżynierów. Opracowali ją w celu 
ochrony i przedłużenia żywotności elementów silnika. Nasze oleje zmniejszają 
tarcie w silniku, co przekłada się na większą moc i jednocześnie mniejsze zużycie 
paliwa. Śr

od
ki

 d
o 

pi
el

ęg
na

cji
W

IO
SN

A
/L

AT
O

 2
02

2

Uniwersalny płyn
Quick & Clean 
41 zł / A002986517112
 

Pianka do tapicerki 
skórzanej 
87 zł / A001986597114
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Sprawdź pełną ofertę opon 
letnich dla Twojego modelu 
Mercedesa.

Sprawdź

NIE IDŹ NA 
KOMPROMIS.
Opony z homologacją Mercedes Original (MO) stworzono z myślą o Twoim bezpieczeństwie 
i komforcie. Zostały zaprojektowane, przetestowane i dostosowane specjalnie do Twojego 
modelu Mercedes-Benz. Dzięki temu zapewniają krótszą drogę hamowania, niższe zużycie 
paliwa i mniejsze opory toczenia.
Wybierz opony, które dadzą Ci więcej. Wybierz Mercedes Original i poczuj różnicę.
Zalecamy wymianę opon na letnie, gdy temperatura regularnie przekracza 7 °C. W takich 
warunkach opony zimowe tracą swoje właściwości i mogą szybciej się zużywać. Opony 
ze zbyt płytkim bieżnikiem nie są w stanie dobrze odprowadzać wody z nawierzchni drogi, 
co zwiększa ryzyko poślizgu.

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

Michelin PRIMACY 4 MO
205/55 R17 91W | QALPLMI557633

Zobacz etykietę produktu > 564 zł

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

Bridgestone TURANZA T 005 MO
225/45 R18 91W | QALPLBR13892

Zobacz etykietę produktu > 674 zł

Klasa C (206)

Michelin PRIMACY 4 MO
Przednie: 225/45 R18 95Y | QALPLMI866657
Tylne: 245/40 R18 97Y | QALPLMI858941

Zobacz etykietę produktu > 792 zł
Zobacz etykietę produktu > 646 zł 

Klasa C (206)

Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 MO-S
Przednie: 225/40 R19 93Y | QALPLGO580725
Tylne: 255/35 R19 96Y | QALPLGO579194

Zobacz etykietę produktu > 860 zł
Zobacz etykietę produktu > 764 zł

 
Klasa E (213), CLS (257)

Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 MO
245/45 R18 100Y | QALPLGO548813

Zobacz etykietę produktu > 675 zł 
 

Klasa E (213), 
Klasa E Coupé (238), CLS (257)

Yokohama ADVAN Sport V105 MO
Przednie: 245/40 R19 98Y | QALPLYOR0713 
Tylne: 275/35 R19 100Y | QALPLYOR0714

Zobacz etykietę produktu > 811 zł
Zobacz etykietę produktu > 981 zł

Wszystkie przedstawione ceny opon są cenami maksymalnymi brutto. Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz może je obniżyć 
według własnego uznania. Więcej informacji udzieli przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz. Ceny obowiązują  
do 15.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/411011
https://eprel.ec.europa.eu/qr/381530
https://eprel.ec.europa.eu/qr/412496
https://eprel.ec.europa.eu/qr/412465
https://eprel.ec.europa.eu/qr/531223
https://eprel.ec.europa.eu/qr/531108
https://eprel.ec.europa.eu/qr/530145
https://eprel.ec.europa.eu/qr/632938
https://eprel.ec.europa.eu/qr/632939
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/being-an-owner/genuine-parts-accessories/genuine-parts/wheels-and-tires.html 
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Klasa S (223)

Bridgestone Turanza T005 MO
255/45 R19 104Y | QALPLBR12827

Zobacz etykietę produktu > 913 zł 

Klasa S (223)

Bridgestone TURANZA T 005 MO-S
255/40 R20 101Y | QALPLBR12833 
285/35 R20 104Y | QALPLBR23158

Zobacz etykietę produktu > 931 zł
Zobacz etykietę produktu > 1 262 zł

GLC SUV (X253), GLC Coupé (C253)

Pirelli SCORPION VERDE
235/60 R18 103V | QALPLPI3643200

Zobacz etykietę produktu > 665 zł

GLC SUV (X253), GLC Coupé (C253)

Pirelli SCORPION VERDE MO
235/55 R19 101V | QALPLPI3256600

Zobacz etykietę produktu > 653 zł

GLE SUV (167), GLE Coupé (167), 
GLS (X167), Klasa G (463)

Yokohama ADVAN Sport V107 MO1
275/50 R20 113W | QALPLYOR5045

Zobacz etykietę produktu > 939 zł 

GLE (167), GLE Coupé (167), 
GLS (167)

Continental ContiSportContact 5
Przednie: 275/45 R21 107Y | QALPLCO0354316000
Tylne: 315/40 R21 111Y | QALPLCO0354326000

Zobacz etykietę produktu > 1 150 zł
Zobacz etykietę produktu > 1 344 zł

EQC (293)

Continental ContiSportContact 5
Przednie: 235/55 R19 101Y | QALPLCO0311769000
Tylne: 255/50 R19 103Y | QALPLCO0311768000

Zobacz etykietę produktu > 716 zł
Zobacz etykietę produktu > 796 zł

EQA (243), EQB (243)

Bridgestone Turanza T005 MO
235/55 R18 104T | QALPLBR14115

Zobacz etykietę produktu > 603 zł

GLA (247), GLB (247)

Bridgestone Turanza T005 MO
235/55 R18 100W | QALPLBR12848 

Zobacz etykietę produktu > 671 zł 

GLA (247), GLB (247)

Dunlop SP Sport Maxx MO
235/50 R19 99W | QALPLDU563821

Zobacz etykietę produktu > 661 zł
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Wszystkie przedstawione ceny opon są cenami maksymalnymi brutto. Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz może je obniżyć 
według własnego uznania. Więcej informacji udzieli przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz. Ceny obowiązują  
do 15.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/382706
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382683
https://eprel.ec.europa.eu/qr/383285
https://eprel.ec.europa.eu/qr/596274
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595973
https://eprel.ec.europa.eu/qr/631872
https://eprel.ec.europa.eu/qr/483022
https://eprel.ec.europa.eu/qr/481553
https://eprel.ec.europa.eu/qr/531331
https://eprel.ec.europa.eu/qr/531349
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382180
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382176
https://eprel.ec.europa.eu/qr/530254


PRZEŻYJ WIOSNĘ
W STYLU
MERCEDES-BENZ.
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Poznaj gamę oryginalnych produktów Mercedes-Benz. Spraw 
sobie prezent na początek nowego wiosennego sezonu. Wybrane 
produkty możesz teraz kupić w promocyjnych cenach.

Przejdź na stronę

Więcej informacji znajdziesz
na naszej stronie!

https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/being-an-owner/offers/seasonal-product.module.html


PRZEŻYJ WIOSNĘ
W STYLU
MERCEDES-BENZ.
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Więcej informacji udzieli przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.
Oferta obowiązuje do 31.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Wiosenna oferta specjalna -15%

Foteliki dziecięce

Oryginalne i ergonomiczne foteliki zaprojektowane z myślą 
o bezpieczeństwie najmłodszych. Odpowiednie dla dzieci 
w 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.

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

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)
Składany stolik (A0008160000, A0008160200)

Hulajnoga elektryczna 

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.

Hulajnoga elektryczna (B66450199)

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 zarządzania 
energią gwarantuje czas monitorowania do 6 dni.

Tylna kamera (A2139055510)
Przednia kamera (A2139055310)
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Wszystkie przedstawione ceny produktów i usług oprócz cen opon są cenami rekomendowanymi brutto. Autoryzowany Serwis 
Mercedes-Benz może je ustalić według własnego uznania. Więcej informacji udzieli przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu 
Mercedes-Benz. Ceny obowiązują do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

www.mercedes-benz.pl


