
Výbava budoucnosti. 
Připojte se a objevte víc.

Se svým vozem Mercedes-Benz

se propojte hned teď.

Jako majitel mercedesu, který ještě není připojen k aplikaci 
Mercedes me, teď máte příležitost navázat digitální dialog 
se svým vozem. 

Aplikace Mercedes me ve spojení s nezbytným adaptérem 
společně tvoří inovativní  systém, který zpřístupňuje veškeré 
informace o vašem vozu, i když v něm právě  nesedíte. Na 
svém chytrém telefonu si například ještě před cestou můžete 
ověřit  množství paliva. A když třeba zaparkujete někde 
na rušném parkovišti či naopak  v postranní uličce, máte 
dokonalý přehled o přesném místě i délce parkování.  Systém 
vám také precizně zdokumentuje všechny vaše cesty.

Tím to ale nekončí – vstup do digitálního světa komunity 
Mercedes me přináší další individuální služby, informace 
o nových produktech i lifestylové nabídky od značky 
Mercedes-Benz.

Aplikace Mercedes me vám prostřednictvím adaptéru 
zpřístupní kompletní informace  o všech aspektech vašeho 
vozu. S těmito daty můžete pracovat bez ohledu na to,  kde 
právě jste.



Data z vašeho vozidla:

● aktuální množství paliva, ujeté 
kilometry, doba parkování

● poloha zaparkovaného vozu (např. 
při návštěvě neznámého místa)

● přesný záznam všech tras
● přehled tankování, včetně ceny 

paliva na různých stanicích

Raz, dva, tři – propojeno.

Jen několik snadných kroků připraví váš vůz na digitální konverzaci.

*Stahování a přenos dat mohou být zpoplatněny v závislosti na vašem tarifu.

Využijte tuto exkluzivní nabídku. Domluvte si schůzku přes 

 www.adapter.mercedes.me/cz nebo volejte

Rádi vám ukážeme, jak se dokonale propojit s vaším mercedesem.

Nepřejete-li si v budoucnu zasílání informací o produktech, službách a dalších marketingových sdělení, 
obraťte se laskavě na Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o., Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4.
 

Další exkluzivní služby a výhody:

● okamžitá pomoc při nehodě nebo 
poruše, včetně informací o aktuálním 
stavu a poloze vozu*

● analýza poškození, včetně 
fotodokumentace a funkce diktafonu

● lokalizace nejbližšího servisu  
a odeslání zprávy vašemu  
Mercedes-Benz prodejci

●  přehled servisních prohlídek, včetně 
předpokládané ceny za další servis

● upozornění na důležitá data, např. 
další návštěva servisu

*Ceny hovorů se liší v závislosti na použití pevné linky / 
mobilního čísla a podle tarifů.

1. Přihlaste se na 

Mercedes me portál na:  

me.mercedes-benz.com

2. Stáhněte aplikaci 

Mercedes me do svého  

chytrého telefonu.*

3. Adaptér Mercedes me 

vám nainstaluje váš autorizovaný 

Mercedes-Benz prodejce.

Objevte další užitečné a praktické možnosti 

a funkce aplikace Mercedes me na webu.

222 896 111

M 3000, a.s.

Šaldova 36 

186 00 Praha 8 - Karlín 


