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Silná výkonnost.
Originální příslušenství AMG pro CLA.

01 PŘEDNÍ SPOILER AMG. Černý s vysokým leskem. A117 880 3601 | 13 600 Kč  02 KRYT ZADNÍHO SPOILERU AMG SE VZHLEDEM DIFUZORU. Černá  
s  vysokým leskem. A117 880 3101 | 13 600 Kč  03 KRYTKY VÝDECHŮ ZADNÍHO NARAZÍNKU AMG. Černá s vysokým leskem. A117 880 3701 | 5 353 Kč   
04 BOČNÍ PRAHOVÝ NÁSTAVEC AMG. Černá s vysokým leskem. A117 690 7500 | 22 859 Kč  05 KRYTKY NÁBOJE KOLA AMG. S logem AMG. Exkluzivní design  
v hliníku s vytlačeným tradičním emblémem AMG – podtrhující výjimečnost vašich kol z lehkých slitin. A000 400 3100 | 4 890 Kč. 
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JEDEN ZA 
VŠECHNY. 
Na cestě  
s Alessandrem Romualdim.

12PAPRSKOVÉ KOLO. S tremolitovou metalízou, vysokým leskem, 48,3 cm (19 palců), 8 J x 19 ET 38. A253 401 1100 7X44 | 12 153 Kč  KRYTKA NÁBOJE KOLA, HVĚZDA S VAVŘÍNOVÝM VĚNCEM. Chrání náboj kola před nečistotou. A222 400 2200 9040 | 420 Kč  UZÁVĚRY VENTILŮ KOLA. Černé. Stylové v novém designu. Chrání ventily kola před 
 nečistotou. Sada 4 kusů. B6 647 2002 | 391 Kč  OZDOBNÉ KRYTKY PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU. Ozdobné prvky s vysokým chromovým leskem v přívodech vzduchu dodávají výrazný akcent individuálnímu vzhledu. Sada 2 kusů. A253 820 2100 | 4 890 Kč  DESIGNOVÝ KRYT PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU. Svou zrnitou černou povrchovou úpravou dodávají tyto ozdobné 
prvky  Mercedes-Benz Sport Equipment styl dynamické dokonalosti vašeho vozu. Zvláště tehdy, když se kombinuje přední a boční ozdoba. A253 880 1201 | 11 545 Kč  KRYT DVEŘNÍHO ZRCÁTKA, VZHLED KARBONOVÝCH VLÁKEN. Zajišťuje individuální, sportovní a dynamický vzhled. Sada 2 kusů. A205 811 0100 | 5 209 Kč  KRYTY LAKOVÁNÍ DVEŘÍ  
POD KLIKOU. Zapuštění dveřní rukojeti s vysokým leskem v pochromované úpravě. Chrání výklenek za dveřní rukojetí před poškrábáním a nabízí vysoce kvalitní individuální vzhled. Sada 2 kusů. A205 760 4000 | 1 245 Kč  DESIGNOVÉ BOČNÍ LIŠTY. Svou zrnitou černou povrchovou úpravou dodávají tyto ozdobné prvky Mercedes-Benz Sport Equipment styl dynamické 
 dokonalosti vašeho vozu. Zvláště tehdy, když se kombinuje přední a boční ozdoba. Designová úprava boční, sada 8 kusů, černá, zrnitá. A253 725 9200 | 14 439 Kč.
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O vkusu se nediskutuje. Nebo ano?

12PAPRSKOVÉ KOLO. S tremolitovou metalízou, vysokým leskem, 48,3 cm (19 palců), 8 J x 19 ET 38. A253 401 1100 7X44 | 12 153 Kč  KRYTKA NÁBOJE KOLA, HVĚZDA S VAVŘÍNOVÝM VĚNCEM. Chrání náboj kola před nečistotou. A222 400 2200 9040 | 420 Kč  UZÁVĚRY VENTILŮ KOLA. Černé. Stylové v novém designu. Chrání ventily kola před 
 nečistotou. Sada 4 kusů. B6 647 2002 | 391 Kč  OZDOBNÉ KRYTKY PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU. Ozdobné prvky s vysokým chromovým leskem v přívodech vzduchu dodávají výrazný akcent individuálnímu vzhledu. Sada 2 kusů. A253 820 2100 | 4 890 Kč  DESIGNOVÝ KRYT PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU. Svou zrnitou černou povrchovou úpravou dodávají tyto ozdobné 
prvky  Mercedes-Benz Sport Equipment styl dynamické dokonalosti vašeho vozu. Zvláště tehdy, když se kombinuje přední a boční ozdoba. A253 880 1201 | 11 545 Kč  KRYT DVEŘNÍHO ZRCÁTKA, VZHLED KARBONOVÝCH VLÁKEN. Zajišťuje individuální, sportovní a dynamický vzhled. Sada 2 kusů. A205 811 0100 | 5 209 Kč  KRYTY LAKOVÁNÍ DVEŘÍ  
POD KLIKOU. Zapuštění dveřní rukojeti s vysokým leskem v pochromované úpravě. Chrání výklenek za dveřní rukojetí před poškrábáním a nabízí vysoce kvalitní individuální vzhled. Sada 2 kusů. A205 760 4000 | 1 245 Kč  DESIGNOVÉ BOČNÍ LIŠTY. Svou zrnitou černou povrchovou úpravou dodávají tyto ozdobné prvky Mercedes-Benz Sport Equipment styl dynamické 
 dokonalosti vašeho vozu. Zvláště tehdy, když se kombinuje přední a boční ozdoba. Designová úprava boční, sada 8 kusů, černá, zrnitá. A253 725 9200 | 14 439 Kč.

Alessandro je vyhledávaný stylista. Protože Alessandro 
zajišťuje nejlepší stylovou prezentaci modelů a hvězd  
na módních přehlídkách. Spolu s agenturami, fotografy a 
kreativními mozky per fektně aranžuje osoby, značky  
a produkty. Dělá práci, kterou miluje.
Chceme poznat práci stylisty zblízka a osobně, proto 
jsme tam jako svědci toho, jak z krásy dělá ještě něco 
víc. Místo je skvělé, Alessandro je ve svém živlu. Je  
zvyklý mít oči všude a zdůrazňovat význačné rysy s nejno-

vějšími trendy. Alessandro našel pro svou práci a život  
velmi osobní styl, který rovněž uplatňuje ve svém voze 
Mercedes-Benz GLC. Protože jako stylista ví, že krásné 
peří dělá ptáka. Což platí i pro osobní vozy. Proto i pouhá 
silueta jeho šedého GLC Coupé vyzařuje náznak extrava-
gance – zrovna jako osobní outfit Alessandra. Při nahléd-
nutí do jeho šatníku objevíme, že temné tóny jsou vždy
módní a že doplňky zajišťují zvláštní zdůraznění.
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Jsem perfekcionista –  
až do posledního detailu.

Alessandro za svou prací hodně cestuje – je to už dávno, co zvládl rov-
nováhu mezi svou kariérou, rodinou a volným časem. „Doma je stále co 
dělat s dětmi, proto je pro mě důležité, aby chaos ustoupil při cestování  
a při práci a já mohl ukázat svůj perfekcionismus.“ Proto má rád, když je 
všechno na svém místě a neustále po ruce – „tím je k dispozici více 
prostoru pro tvořivost“.

01 PÁNSKÉ SLUNEČNÍ BRÝLE. Černý plastový rámeček.  
Čočky pro řidiče od Carl Zeiss Vision s oranžovým zabarvením.  
Ochrana UV 400 (100 % ochrana proti UVA/UVB). Kategorie filtru 2. 
B6 787 0979 | 1 300 Kč.

02 KRYTKA NÁBOJE KOLA, HVĚZDA S VAVŘÍNOVÝM VĚNCEM. Chrání náboj kola před nečis-
totou. A222 400 2200 9040 | 420 Kč  03 12PAPRSKOVÉ KOLO. S tremolitovou metalízou, 
vysokým leskem. 48,3 cm (19 palců), 8 J x 19 ET 38. A253 401 1100 7X44 | 12 153 Kč   
04 UZÁVĚRY VENTILŮ KOLA, ČERNÉ. Stylové v novém designu. Chrání ventily kola před 
nečistotou. Sada 4 kusů. B6 647 2002 | 391 Kč  05 NABÍJEČKA USB. Inteligentní 
rychlonabíjení a výstup až 2x 2,4 A umožňuje rychlé a pohodlné napájení přes cigaretový  
zapalovač, zatímco jedete. Je vybavena ochranou proti přehřátí a jemně osvětlenými porty 
USB, které umožňují snadné použití nabíječky i ve tmě. A213 821 5700 | 866 Kč.
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06 VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, MĚLKÁ. Vyrobený z neklouzavého polypropylenu odolného vůči nárazu.  Vhodné pro přepravu různé obuvi.  
Tvarovaný povrch udržuje na místě úložnou bednu, která je k dispozici zvlášť. Kruhy zajišťující náklad vozidla zůstávají přístupné. A253 814 0200 | 2 662 Kč.

09 ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČE. Aerodynamické střešní nosiče  
z hliníku. Základna pro připojení všech přepravních a volnočasových 
doplňků Mercedes-Benz, jako jsou střešní boxy, nosiče na jízdní 
kola a nosiče na lyže a snowboardy. Jednoduchá a bezpečná montáž. 
Uzamykatelné pro ochranu před krádeží. A253 890 1100 | 8 102 Kč   
10 STŘEŠNÍ BOX MERCEDES-BENZ 400 S OTEVÍRÁNÍM NA OBOU 
STRANÁCH. Obsah přibližně 400 litrů. Maximální zatížení 75 kg. 
Musíte ovšem brát v úvahu povolené zatížení střechy svého vozidla. 
Opatřena páskovou rukojetí ke snadnějšímu otevírání a zavírání.  
Černý. A000 840 0000 | 15 191 Kč.

07 PÁNSKÉ CHRONOGRAFICKÉ HODINKY, SPORT FASHION. Nerezová ocel s černým  
PVD lakováním, černo-žlutý silikonový pásek a žlutá vteřinová ručička. Luminiscenční ručičky  
Super-LumiNova® pomohou s určením času, kdykoli je šero nebo tma. Využití kvalitního švýcar-
ského strojku Ronda 5030. Voděodolné do 10 ATM s funkcí stopek. B6 695 8442 | 6 652 Kč   
08 PENĚŽENKA. Černá. Italská telecí kůže. Praktické vnitřní rozložení s mnoha kapsami. Místo 
pro nejméně 8 kreditních karet. Velikost asi 12,5 x 2 x 10 cm. B6 695 3960 | 2 602 Kč.
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01 PÁNSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA. Černý. Vnější materiál vzadu 94 % polyester/6 % elastan. Podšívka 100 % polyester. Odpuzuje vodu a je odolná proti profouknutí 
 větrem. Oddělitelná kapuce. Boční kapsy opatřené zipem, náprsní kapsa a rukávová kapsa. Odrazivý potisk. Velikosti S až XXL. B6 695 4793–4797 | 4 048 Kč   
02 ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČE. Aerodynamické střešní nosiče z hliníku. Základna pro připojení všech přepravních a volnočasových doplňků Mercedes-Benz, jako jsou 
střešní boxy, nosiče na jízdní kola a nosiče na lyže a snowboardy. Jednoduchá a bezpečná montáž. Uzamykatelné pro ochranu před krádeží. A253 890 1100 | 8 102 Kč   
03 STŘEŠNÍ BOX MERCEDES-BENZ 400 S OTEVÍRÁNÍM NA OBOU STRANÁCH. Obsah přibližně 400 litrů. Maximální zatížení 75 kg.1 Opatřena páskovou rukojetí ke 
snadnějšímu otevírání a zavírání. Černý. A000 840 0000 | 15 191 Kč  04 ZADNÍ SPOILER. Zadní spoiler Mercedes-Benz podstatně zesiluje aerodynamiku vozu. 
 Přizpůsobený obrysům vozidla, kterému dodává sportovní vzhled. Materiály nejvyšší třídy vytvářejí pocit nejvyšší kvality. Volba barev přesně odpovídá vozidlu. Jednoduchá 
instalace: uchycení oboustrannou lepicí páskou. O jeho použití není třeba pořizovat žádný  záznam v dokumentaci vozu. A253 793 0100 | 11 024 Kč  05 DESIGNOVÉ 
BOČNÍ LIŠTY. Sada 8 kusů, černá, zrnitá. A253 725 9200 | 14 439 Kč  07 OSVĚTLENÝ PRÁH DVEŘÍ. Osvětlený nápis „Mercedes-Benz“, usazený do elegantně 
zpracovaného panelu z nerezové oceli. A205 680 6510 | 17 043 Kč.

1 Musíte ovšem brát v úvahu povolené zatížení střechy svého vozidla.

Pokaždé, když cestuji,  
musí se mnou cestovat i styl. 
„Vždycky říkám ‚měj to rád, nebo to nedělej‘, protože do všeho, co děláte, musíte vložit své srdce – a také nejlepší vybavení.“ Jako 
stylista je Alessandro mistrem v prezentování všeho v nejlepším světle. „Pro mě byla fascinace vždycky způsobem, jak vidět věci 
ze všech stran, jak nalézt nové perspektivy a jak dostat ze všeho to nejlepší.“
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11 DĚLICÍ 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 | 5 151 Kč  12 DEŠTNÍK. Černý. Střecha deštníku odpuzuje vodu a nečistotu. Hliníková  rukojeť. Odolný vůči vět-
ru. Automatické rozevírání. Průměr při rozevření přibližně 130 cm. B6 695 2630 | 1 444 Kč.

07 OBCHODNÍ TAŠKA. Černá. Kůže/nylon. Dvě prostorné hlavní kapsy, různé 
vnitřní a vnější kapsy. Odepínatelný a přizpůsobitelný ramenní popruh. Popruh 
vzadu k přetažení přes tažnou tyč tažného zavazadlového vozíku. Pro Mercedes-Benz 
od BREE. Velikost přibližně 41 x 11 x 30,5 cm. B6 695 2885 | 7 231 Kč 
08 PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE LOS ANGELES. Barva stříbřitá/černá. Nerezová ocel. 
Plošně rozdělený kroužek se třemi dalšími malými samostatnými kroužky pro 
rychlé vyjmutí/výměnu jednotlivých klíčů. Délka přibližně 9 cm, vyroben v Německu. 
B6 695 5005 | 866 Kč.

09 GARMIN® MAP PILOT. Přemění váš rádiový přijímač Audio 20 na vysoce  
výkonný navigační systém se zobrazením ve 3D. Garmin® MAP PILOT používá 
standardní velikost 17,8 cm barevného displeje TFT a může být pohodlně provo-
zován prostřednictvím středového ovladače infotainmentu vozu a klávesnice Audio 20. 
Je k dispozici pro celou řadu zemí. Podrobné informace a nejnovější aktualizace 
jsou uvedeny na stránce Mercedes-Benz Shop shop.mercedes-benz.com.  
A213 906 9905 | 17 216 Kč  10 NAVIGAČNÍ AKTUALIZACE. Pro COMAND. 
Verze závisí na modelu vozu. A222 827 9700 | 5 932 Kč.
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01 LIŠTA PŘEDNÍHO SPOILERU. Zdůrazňuje šířku vozidla a snižuje vizuální zaostření na předku vozu. Vyrobená z rozměrově stabilního polyuretanu s vysoce kvalitní  
povrchovou úpravou pomocí základního nátěru. Požadovanou barvou ji opatří váš autorizovaný servis Mercedes-Benz. Přitom o tom není třeba učinit jakýkoli záznam  
v dokumentaci vozidla. A205 880 0008 | 14 728 Kč  02 KRYT VNĚJŠÍHO ZRCÁTKA. Zajišťují individuální, sportovní a dynamický vzhled. Sada 2 kusů. A205 811 0400 
| 5 122 Kč  03 STŘEŠNÍ SPOILER. Prodlužuje střešní linii a zadní části vozu dodává dynamičtější a sportovní vzhled. Neovlivňuje zorné pole ve zpětném zrcátku. 
 Vysoce kvalitní povrchová úprava základním nátěrem umožňuje lakování spoileru požadovanou barvou. Vysoce trvanlivý díky přesně smontovatelnému, rozměrově stabilnímu 
 polyuretanu. Okamžitě smontovatelný – není třeba žádné dodatečné vrtání. Přitom o tom není třeba učinit jakýkoli záznam v dokumentaci vozidla. A205 793 0200 | 
10 156 Kč  04 STŘEŠNÍ SPOILER. Výrazný doplněk, který dodává zadní části vozu dynamičtější a sportovní vzhled. Neovlivňuje zorné pole ve zpětném zrcátku. Vysoce 
kvalitní povrchová úprava základním nátěrem umožňuje lakování produktu požadovanou barvou. A205 793 0488 | 9 288 Kč  05 ZADNÍ SPOILER. Diskrétní spoiler 
připojený k víku zavazadlového prostoru jemně zdůrazňuje zadní obrysy vozu v provedení sedan. Vysoce kvalitní povrchová úprava základním nátěrem umožňuje lakování 
spoileru požadovanou barvou. Vysoce trvanlivý díky přesně smontovatelnému, rozměrově stabilnímu polyuretanu. Okamžitě smontovatelný – není třeba žádné dodatečné 
vrtání. Přitom o tom není třeba učinit jakýkoli záznam v dokumentaci vozidla. Produkt je dostupný pouze pro vůz v provedení sedan. A205  793  0388 | 8 825 Kč   
06 ZADNÍ SPOILER, CARBON-STYLE. Zadní spoiler Mercedes-Benz Sport Equipment v realistickém karbonovém stylu podstatně zlepšuje aerodynamické vlastnosti. 
Harmonicky přizpůsobený obrysům vozidla, kterému dodává sportovní vzhled. Individuální, dynamický 3D efekt podtrhuje charakter vozu. A205 793 0500 | 16 175 Kč.

Originální doplňky a příslušenství vyobrazené na této stránce platí pro třídu C.

Estetická přitažlivost působí. 
Když se design setká s podstatou.

Maximální volnost při designu bez nutnosti vzdát se pragmatismu, spolu s funkčností doplněnou vysoce estetickými standardy –  
to jsou originální doplňky a příslušenství Mercedes-Benz.
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07 ZADNÍ OZDOBNÝ PÁS. Zadní ozdobný pás pochromovaný s vysokým leskem. Ladí se všemi pochromovanými ozdobnými součástmi vašeho vozu. A205 820 6702 | 
4 659 Kč  08 STŘEŠNÍ SPOILER. Výrazný doplněk, který dodává zadní části vozu dynamičtější a sportovní vzhled. Neovlivňuje zorné pole ve zpětném zrcátku. Vysoce 
kvalitní povrchová úprava základním nátěrem umožňuje lakování produktu požadovanou barvou. A205 793 0588 | 10 446 Kč  09 ZADNÍ SPOILER, CARBON-STYLE. 
Zadní spoiler Mercedes-Benz Sport Equipment v realistickém karbonovém stylu podstatně zlepšuje aerodynamické vlastnosti. Harmonicky přizpůsobený obrysům vozidla, 
kterému dodává sportovní vzhled. Individuální, dynamický 3D efekt podtrhuje charakter vozu. A205 793 0600 | 17 043 Kč  10 STŘEŠNÍ SPOILER. Prodlužuje střešní 
linii a dodává zadní části vozu dynamičtější a sportovní vzhled. Neovlivňuje zorné pole ve zpětném zrcátku. Vysoce kvalitní povrchová úprava základním nátěrem umožňuje 
lakování spoileru požadovanou barvou. Vysoce trvanlivý díky přesně smontovatelnému, rozměrově stabilnímu polyuretanu. Okamžitě smontovatelný – není třeba žádné 
dodatečné vrtání. Přitom o tom není třeba učinit jakýkoli záznam v dokumentaci vozidla. A213 793 0100 | 10 446 Kč  11 ZADNÍ SPOILER. Zadní spoiler Mercedes-Benz 
podstatně zesiluje aerodynamiku vozu. Přizpůsobený obrysům vozidla, kterému dodává sportovní vzhled. Materiály nejvyšší třídy vytvářejí pocit nejvyšší kvality.  
Volba  barev přesně odpovídá vozidlu. Jednoduchá instalace: uchycení oboustrannou lepicí páskou. O jeho použití není třeba pořizovat žádný záznam v dokumentaci vozu. 
A213 793 0000 | 11 603 Kč  12 KRYT VNĚJŠÍHO ZRCÁTKA. Zajišťují individuální, sportovní a dynamický vzhled. Sada 2 kusů. A213 811 1000 | 5 122 Kč.

Originální doplňky a příslušenství vyobrazené na této stránce platí pro třídu E. 11



Systém se systémem. 
Vyberte si požadované kolo z mnoha různých designových 
variant online pomocí konfigurátoru doplňků a příslušenství 
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com/en-CZ
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HOMOGENNÍ DESIGNOVÉ VYJÁDŘENÍ

Obje vujeme 
kolo.
Znovu a znovu.

Bez kol nic nefunguje – tato elementární determinace 
nepopisuje pouze základní technický požadavek na 
vůz, ale také význam kola pro přesvědčivý design vozu. 
Spolu s exkluzivní estetickou výzvou originálních kol 
Mercedes-Benz je nade vším kvalita, která přesvědčuje 
na nejvyšší úrovni. Protože naše vývojová kritéria a 
technické kontroly jdou daleko nad to, co vyžadují před-
pisy: spolu s kontrolami ZWARP*, zátěžovými testy,  
nárazovými zkouškami a zkouškami radiálního házení 
jsou kola rovněž podrobena zkušebním jízdním tes-
tům dlouhým několik stovek tisíc kilometrů. Další důle-
žitou složkou vývojového procesu nových kol z leh-
kých slitin jsou prohlídky a zkoušky vnitřní mikrostruktury. 
Metalická mikroskopie, skenovací elektronový mikro-
skop, rentgenový systém a počítačová tomografie po-
skytují detailní informaci o vnitřní mikrostruktuře. 
Díky přísným předpisům a směrnicím Mercedes-Benz 
patří originální kola s hvězdou Mercedes mezi nej-
bezpečnější a nejtrvanlivější produkty na celém trhu  
s automobily.

* Biaxiální testování kol. 13
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Na první pohled.
Na první pohled originální kola Mercedes-Benz rozhodujícím způsobem přispívají k vysoké kvalitě designu vozů. Originální kola 
spojují výlučnost a bezpečnost a spolu se svým harmonickým zevnějškem zdůrazňují styl a charakter svého řidiče.
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Celou řadu našich originálních  
kol je možné nalézt na

http://configurator.mercedes-benz- 
accessories.com/en-CZ
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16 KRYTKA NÁBOJE KOLA, VYVÝŠENÁ HVĚZDA. 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 | 576 Kč  17 KRYTKA NÁBOJE KOLA, HVĚZDA S VAVŘÍNOVÝM VĚNCEM. 
Černá. A222 400 2200 9040 | 420 Kč  18 KRYTKA NÁBOJE KOLA, VYVÝŠENÁ HVĚZDA. Himálajská šeď. A220 400 0125 7756 | 420 Kč  19 SADA BEZPEČ-
NOSTNÍCH ŠROUBŮ, M14 x 1,5 x 45. Chrání vaše cenná kola z lehkých slitin před odcizením: sada zahrnuje speciální klíč a čtyři zajišťovací šrouby. A001 990 1707 | 
1 997 Kč  20 UZÁVĚRY VENTILŮ KOLA, ČERNÉ. Stylové v novém designu. Chrání ventily kola před nečistotou. Sada 4 kusů. B6 647 2002 | 391 Kč.

Číslo položky KČ

01 5paprskový disk Černá s vysokým leskem 45,7 cm (18 palců) A177 401 1300 7X72 9 549

02 5paprskový dvojitý disk Černá s vysokým leskem 45,7 cm (18 palců) A246 401 2200 7X23 9 983

03 5paprskový dvojitý disk Černá s vysokým leskem 48,3 cm (19 palců) A205 401 2700 7X23 11 429

04 5paprskový disk Černá s vysokým leskem 45,7 cm (18 palců) A205 401 4600 7X23 10 272

05 5paprskový dvojitý disk Tremolitovou metalízou a vysokým leskem 45,7 cm (18 palců) A257 401 1200 7X44 12 008

06 5paprskový disk Černá s vysokým leskem 45,7 cm (18 palců) A213 401 3200 7X23 10 851

07 5paprskový dvojitý disk Černá s vysokým leskem 48,3 cm (19 palců) A238 401 0300 7X23 11 835

08 5paprskový dvojitý disk Černá s červenou obrubou ráfku 48,3 cm (19 palců) A156 401 0400 9Y22 11 545

09 5paprskový dvojitý disk Černá s vysokým leskem 45,7 cm (18 palců) A156 401 2700 7X23 9 983

10 6paprskový disk Černá s vysokým leskem 48,3 cm (19 palců) A253 401 3200 7X23 12 153

11 10paprskový disk Černá s vysokým leskem 53,3 cm (21 palců) A166 401 1700 7X23 15 336

12 10paprskový disk Černá s vysokým leskem 50,8 cm (20 palců) A166 401 1600 7X36 14 178

13 10paprskový disk Varvě himálajské šedi 50,8 cm (20 palců) A217 401 0000 7X68 13 744

14 5paprskový disk Černá s vysokým leskem 48,3 cm (19 palců) A231 401 2600 7X23 13 455

15 5paprskový dvojitý disk Tremolitovou metalízou a vysokým leskem 45,7 cm (18 palců) A172 401 2000 7X44 10 851

Stylové provedení.
S dokonale tvarovanými a bezpečnými koly Mercedes-Benz budete na sebe strhávat veškerou pozornost ve dne i v noci. S kryt-
kami náboje v šedé, černé nebo s novým designem vavřínového věnce můžete vytvořit velmi specifická zvýraznění. Pro zajištění 
bezpečnosti na silnici můžete ideálně ochránit svá litá kola pomocí bezpečnostních šroubů opatřených speciálním klíčem  
a bezpečnostními šrouby. A stylový vzhled je rovněž zajištěn nejnovějšími krytkami ventilků s hvězdou Mercedes.
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ÚNIK Z RUTINY. 
Dospějte. Vyprávějte svůj příběh. 

16



Naše myšlenky jsou svobodné

Naše? Naše. My – Alex, Mika, Anna a Selina – jsme součástí 
nové generace. Chceme neočekávané. A někdy i jít zpět ke koře-
nům. Dobrodružství a bezpečnost. Sny. S troškou reality. Přesto  
a především chceme jít vlastní cestou. První cíl: Haag v Nizozem-
sku a festival TodaysArt. Těšíme se ze svobody. A jak toho lépe 
dosáhnout než s jasně červeným vozem Mercedes-Benz CLA?

17



Mika
Příjezd do Haagu. Jaký nádherný road trip! #pohodovéauto #patřímeksobě #běžíhladce

 KRYTKA NÁBOJE KOLA. Černá. Vyvýšená hvězda. B6 647 0200 | 420 Kč  5PAPRSKOVÝ DVOJITÝ DISK. Černý s červenou obrubou ráfku. 45,7 cm (18 palců).  
7,5 J x 18 ET 52. A246 401 0600 9Y23 | 10 851 Kč.

Anna
Žije z kofeinu. #modrájemá barva
#nový styl #praktickéanádherné 

KABELKA. Modrá. Vyrobená z koženky. Uvnitř 
různé kapsy. Kapsa na zip na zadní straně. Se 
šňůrkou a malým D-kroužkem pro připevnění 
klíčů. Mercedes-Benz hvězda vyražená vpředu. 
Rozměry cca 36 x 15 x 32 cm. B6 695 3729 | 
3 759 Kč   PENĚŽENKA. Modrá. Polyuretan. 
Různé oddíly pro mince a karty. Od Fritzi  
z Pruska pro Mercedes-Benz. Rozměry cca. 
19 x 3 x 11 cm. B6 695 3728 | 2 023 Kč.

Alex
TodaysArt – nejlepší festival ze všech. „Searching for … me“ je název multimediální instalace  
od mongolského umělce Bat-Erdene Batchuluuna. 
#hypnotizující #tvořivé #úžasné 

DOSPĚJTE.  
JDĚTE DÁL.
Když dospějete, musíte na sebe brát odpo-
vědnost. Čas běží rychleji. Většinou žijete  
v minulosti. V určitém okamžiku něco zažijete 
a pak s tím žijete po následujících šedesát
let. Vše bylo snadné jednou. Mysleli jste si, 
že vám patří svět, že to je vaše hřiště. Na 
něm pro vás neexistovaly žádné účty, žádné 
penze, žádné nucené úsměvy. Nechcete 
strávit svůj život před obrazovkou a psát pří-
běhy, kterým již dávno nevěříte. Nevíte, 
kam jít.

Přesto jděte dál. Můžete se zastavit, kde 
budete chtít. Vše, co potřebujete, je ve vás. 
Sbalím si svůj pytel a s sebou si vezmu: 
sebe. S vámi se čas na nějakou dobu zastaví. 
Zůstáváme, kým jsme byli, a můžeme se 
stát, kým jsme. S vámi se vše stane zážitkem.

 Selina, 31, ze Stuttgartu.
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Alex
Vybaluje s nakládacím pásem chránícím práh zavazadlového prostoru.  
Nikdo nemá rád škrábance. #balímsvézavazadlo #předevšímbezpečnost

KUFR 55 X’BLADE. Černá. 98 % polyester/2 % polyuretan. Funkční interiér s křížovými 
popruhy ve velkém hlavním prostoru a v extra komoře ve víku. Malé přihrádky, dva 
vnější oddíly se zipem, včetně pytle na boty a prádlo. Všechny oddíly lze uzamknout 
pomocí zámku TSA. Od Samsonite pro Mercedes-Benz. Rozměry cca. 40 x 20 x 55 cm, 
objem cca. 44 litrů, váha cca. 2,5 kg. B6 695 8455 | 5 784 Kč  OCHRANNÝ PÁS 
PRAHU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU PŘI NAKLÁDÁNÍ. Černý. 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 | 1 158 Kč.

Selina
Pohodové město, pohodové 
auto, pohodové názory. 
#slunnýden  
#neformálnístyl 
#klíčkmémusrdci

DÁMSKÉ SLUNEČNÍ BRÝLE, CASUAL. 
Rámeček v barvě černé nebo modro-
červené s matným povrchem. Kovový 
nosní můstek. Skla v barvě šedé nebo 
odstínech modročervené od Carl Zeiss 
Vision. Ochrana UV 400 (100 % ochra -
na proti UVA/UVB). Kategorie filtru 2. 
B6 695 3267 | 3 759 Kč   
KROUŽEK NA KLÍČE ST. TROPEZ. 
Nerezová ocel. Zadní část ozdobená 
krystaly Swarovski® Crystal Fine Rocks. 
Plošně rozdělený kroužek se třemi 
dalšími malými samostatnými kroužky 
pro rychlé vyjmutí/výměnu jednotli-
vých klíčů. Délka přibližně 9 cm. Barva 
stříbřitá/černá B6 695 2740 |  
1 444 Kč. 

Mika
Příjezd do Haagu. Jaký nádherný road trip! #pohodovéauto #patřímeksobě #běžíhladce

 KRYTKA NÁBOJE KOLA. Černá. Vyvýšená hvězda. B6 647 0200 | 420 Kč  5PAPRSKOVÝ DVOJITÝ DISK. Černý s červenou obrubou ráfku. 45,7 cm (18 palců).  
7,5 J x 18 ET 52. A246 401 0600 9Y23 | 10 851 Kč.

Selina
 Úvodní noc na festivalu  
TodaysArt! Mejdan může  
začít … ovšem s DEFRAME + 
Collective Works.

#zábava #pohleddobudoucnosti
#lehkáatmosféra #slovamajívýznam
#kresleníslov

TodaysArt
„To, že to je složité, neznamená, že to je 
komplikované“ – TodaysArt je jedním z nej-
výjimečnějších festivalů. Umělci z celého 
světa prezentují své experimentální práce: 
vytváří se složitá realita, která rozšiřuje kon-
trasty mezi místem a časem, jakož i mezi 
tvůrci a posluchači. Konflikty se vyhledávají, 
realitě se kladou otázky. Čistá inspirace!

Místo: Haag – Národní divadlo  
a Královské divadlo
Předpremiéra: 21. až 22. září 2018

Více informací na todaysart.org
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Anna  
Spoiler? Nádherně propojený se zádí. Jízdní kola? Vždycky na palubě!
#nejlepšínebonic #revolučnízáď #pořáddrží

ZADNÍ SPOILER, CARBON-STYLE. A117 793 0200 | 15 017 Kč  ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČE. Přesná konstrukce pro vaše vozidlo  
Mercedes-Benz – ideální základ pro řadu doplňků Mercedes-Benz: lyžařský a snowboardový nosič, nosič na kola nebo střešní boxy. Díky nové-
mu, inovativnímu rychlouzávěru lze jednoduše instalovat. Aerodynamický, hlukově optimalizovaný design značky Mercedes-Benz. Uzamykatelný. 
A117 890 0093 | 8 681 Kč  NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA ALUSTYLE. Extrémně lehký nosič jízdního kola navržený tak, aby umožnil připevnění 
jízdního kola k lištám základního nosiče. 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 | 
4 485 Kč  FITNESS JÍZDNÍ KOLO CRATER LAKE. Černé. Exkluzivní design s hliníkovým rámem, 27 rychlostmi, závěsnou vidlicí, diskovými 
brzdami a koly o průměru 28 palců. Váha přibližně 13,5 kg. Nosnost přibližně až 100 kg. Pro Mercedes-Benz od FOCUS. B6 645 0108–0111 | 
28 932 Kč  TREKINGOVÉ JÍZDNÍ KOLO AVENTURA. Stejné jako fitness jízdní kolo Crater Lake. Další vybavení zahrnuje: nábojové  
dynamo, blatníky a včleněný zavazadlový nosič. Váha asi 15,6 kg. Nosnost přibližně až 100 kg. Pro Mercedes-Benz od FOCUS. B6 645 0112–0115 | 
34 719 Kč.

Alex
Zrcadlo se zrcadlí na stěně? Ne … Dám přednost vozu. #jsinádherná #mátostyl

 KRYT EXTERNÍHO ZRCÁTKA. Zajišťuje individuální, sportovní a dynamický vzhled. Sada 2 kusů.  
A212 810 00792 | 4 890 Kč.

Mika
Zaprvé je čas něco sníst. Kde jsme? U MaMa Kelly v Haagu.
#pózování #hádejkdo #protožemůžeme

Mika Dosahujeme až ke hvězdám. #světlovtemnotě #hvězdamercedes
 
ZÁŘÍCÍ HVĚZDA MERCEDES. Pomocí optických vláken a technologií LED 
se centrální hvězda chladiče mřížky Mercedes-Benz rozsvítí, když je  

odemknuta dálkovým ovládáním a při otevírání dveří nebo dveří zavazadlového prostoru. 
Funkce pouze při vypnutém motoru, není ve spojení s DISTRONIC PLUS/PRO  
(Code233/239). U vozidla s centrální hvězdou. Číslo výrobku a cena na vyžádání.

1 Musíte ovšem brát v úvahu povolené zatížení střechy svého vozidla. 
2 Pouze pro CLA.20



Alex
Moje holky se svými 
novými náramky. 

#rucenahorujevíkend
#takroztomilé

DÁMSKÝ PÁSEK MILANO.  
Černý. Pásek Alcantara® Ozdo-
bený krystaly Swarovski® Crystal 
Fine Rocks. Zapínání pomocí  
patentky ve tvaru prolamované 
hvězdy z nerezové oceli. Pro  
Mercedes-Benz od Swarovski®. 
Délka asi 39 cm. 
B6 695 3268 | 2 312 Kč.

Alex
Zrcadlo se zrcadlí na stěně? Ne … Dám přednost vozu. #jsinádherná #mátostyl

 KRYT EXTERNÍHO ZRCÁTKA. Zajišťuje individuální, sportovní a dynamický vzhled. Sada 2 kusů.  
A212 810 00792 | 4 890 Kč.

Mika Dosahujeme až ke hvězdám. #světlovtemnotě #hvězdamercedes
 
ZÁŘÍCÍ HVĚZDA MERCEDES. Pomocí optických vláken a technologií LED 
se centrální hvězda chladiče mřížky Mercedes-Benz rozsvítí, když je  

odemknuta dálkovým ovládáním a při otevírání dveří nebo dveří zavazadlového prostoru. 
Funkce pouze při vypnutém motoru, není ve spojení s DISTRONIC PLUS/PRO  
(Code233/239). U vozidla s centrální hvězdou. Číslo výrobku a cena na vyžádání.

Selina
Projekt Mischi Daama „Origin: Sustained“ – Počátek: Strpěný – na TodaysArt. Tato audiovizuální výprava 
nás všechny okouzlila. #lehkájízda #výkonnost #evoluční

DÁMSKÉ CHRONOGRAFICKÉ HODINKY SPORT FASHION. Obal z nerezové oceli. Bílý ciferník se švestkově zbarveným 
zvýrazněním. Ozdobené 12 krystaly Swarovski®. Ručičky z luminiscenčního materiálu Super-LumiNova®. Bílý silikonový 
pásek se švestkově zabarvenými zvýrazněnými prvky. Funkce stopek. Voděodolné do 10 ATM. Průměr 39 mm. Křemenný 
strojek Ronda 5030 Swiss movt. B6 695 8444 | 6 652 Kč.

DOSPĚJTE. ZAŽEHNĚTE 
SVÉ SVĚTLO.
Pokračuj v jízdě. Každé nové místo vytváří nové  
vzpomínky. S tebou se každý snack bar stává domo-
vem. Každý den je festival. Jakmile dospěješ, tvůj  
život se přehoupne z pořádku do chaosu. A znovu 
zpět. Jako světla velmi moderního umění, tak i ty  
dodržuješ složitá pravidla, tančíš v temnotě. Pokračuj 
v záření. Mávej.

 Anna, 29, z Brém. 
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Více informací o produktech na straně 43.

 Nikdy není dostatek místa 
 pro vzpomínky. 
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 Nikdy není dostatek místa 
 pro vzpomínky. 
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Mika
Projíždím na kole  
Haagem.
#mercedesbenz

#design #kondice

FITNESS JÍZDNÍ KOLO CRATER 
LAKE. Černé. Exkluzivní design  
s hliníkovým rámem, 27 rychlost-
mi, závěsnou vidlicí, diskovými 
brzdami a koly o průměru 28 pal-
ců. Váha přibližně 13,5 kg.  
Nosnost přibližně až 100 kg. Pro 
Mercedes-Benz od FOCUS.  
B6 645 0108–0111 | 28 932 Kč.

Alex
Musíš se bavit!
#dospěj #nejlepšínebonic #jízdasestylem

Anna
Prozkoumáváme pláž a promenádu na svých jízdních kolech. 
Vstaň a jeď!
#nasedni #zábavaspřáteli

Alex
Jím nejlepší hranolky 
ve městě. Pak se  
vydám do města se 

svým batohem.
#milovníkhranolků 
#nejlepšísvačina #sevším

BATOH NA ZÁDA. Černá/šedá  
s modrými kontrastními prvky. 
100 % polyester. Prostorná hlavní 
kapsa na zip. Četné vnitřní a po-
stranní kapsy. Ramenní popruhy 
opatřené vycpávkami. Nosná  
rukojeť. Pro Mercedes-Benz od 
Deuter. Velikost přibližně  
30 x 19 x 46 cm. Objem přibližně 
22 l. B6 695 8080 | 1 734 Kč.

Velikost S M L XL
Základní velikost (v cm) 158–168 168–178 178–188 188–198
Výška rámu 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm
Horní trubka 570 mm 580 mm 595 mm 610 mm
Úhel řízení 71° 71,5° 71,5° 71,5°
Sklon sedla 74° 73,5° 73° 72,5°
Délka zadní vidlice po 
trubce

465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Spouštění dolní konzoly 60 mm 60 mm 55 mm 55 mm
Hlavová trubka 135 mm 135 mm 170 mm 220 mm
Montážní délka vidlice 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm
Sklon vidlice 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Rozvor 1.093 mm 1.092 mm 1.104 mm 1.114 mm
Maximální výška 613 mm 616 mm 644 mm 691 mm
Rozpětí 394 mm 398 mm 398 mm 392 mm

Další zařízení trekkingového kola Aventura
Blatník/nosič Büchel Sport/Carrier Sport
Sedlo/sedlový sloupek Concept Cross/Concept, 31,6 mm
Přední světlo Basta Echo 15, se spínačem
Zadní světlo Herrmans H-Trace

Hliníkový rám kondičního jízdního kola Crater Lake/ 
trekkingového jízdního kola Aventura
Rám hliníkový
Vidlice SR Suntour NEX HLO, 63 mm, zamykatelná
Kola Concept
Pneumatiky Schwalbe Smart Sam (Crater Lake)

Schwalbe Citizen Light 42-622 (Aventura)
Řetězové kolo Shimano Alivio
Klika Shimano Acera
Krok převodového 
poměru

přední: 48/36/26, zadní: 11-34

Řadicí převodová 
páčka

Shimano Acera

Zadní přehazovačka Shimano Deore, 9-rychlostí
Přední přehazovačka Shimano Acera
Brzdy Tektro HD-M285, 160 mm/160 mm, 

Hydraulické diskové brzdy
Agregátu/řidítek Concept
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Alex
Postavte se do svých startovních bloků, připravte se, začněte se bavit!!!  
#nejlepšíjízda #nejlepšívybavení #nejlepšíjízdníkola

 TREKINGOVÉ JÍZDNÍ KOLO AVENTURA. Stejné jako fitness jízdní kolo Crater Lake. Váha asi 15,6 kg. Nosnost přibližně 
až 100 kg. Pro Mercedes-Benz od FOCUS. B6 645 0112–0115 | 34 719 Kč.

Selina
Nasaď si přilbu a pak se do toho dej! #bezpečnostpředevším #koneckoncůsepřipoutejte

 CYKLISTICKÁ PŘILBA. Černá matná. Plastická. S páskovým systémem FAS a průduchy. Jedna velikost.  
Seřiditelná na přibližně 56–61 cm obvodu hlavy. Pro Mercedes-Benz od uvex. B6 645 0055 | 2 891 Kč.

Alex
Musíš se bavit!
#dospěj #nejlepšínebonic #jízdasestylem

Anna
Prozkoumáváme pláž a promenádu na svých jízdních kolech. 
Vstaň a jeď!
#nasedni #zábavaspřáteli

DOSPĚJTE.  
VYTVOŘTE SI SVOU BUDOUCNOST. 
Běžte až na hranu. Dospějte a vstupte do ní, zanechte stopy v písku. Natáhněte nohy do 
vzduchu, uvolněte si hlavu – spřádejte plány, nastavte směr pro své vlastní cíle.
 Mika, 32, z Mnichova.
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VZHŮRU DO BUDOUCNOSTI. 
Inovace v blízkém dosahu – s architektem Danielem Schöningem.

Den s designérskou hvězdou a architektem Danielem  
Schöningem z Hamburku: dostalo se nám exkluzivního  
vhledu do jeho práce, jeho života a jeho domova. 
Je fascinován krásou a výjimečným designem. Poctivé  
materiály, cit pro podstatné. To je, co charakterizuje jeho  
styl. Není divu, že filharmonická hala Elbe v Hamburku  
má díky jemu tak vynikající interiér. Vedle foyerů a poby- 
 tových částí Daniel spolu se svým designérským týmem  
stylově upravil i kanceláře, jakož i hudební místnosti a  

rezonanční komory. Jsou pro něj důležité i detaily v jeho  
novém voze Mercedes-Benz třídy E kupé – počínaje  
zadním ozdobným pásem a konče krytkami ventilků, všech- 
no v souladu s designem až do nejmenších detailů. Pro  
milovníka Mercedes-Benz je jeho nový vůz spolu s origi-
nálními doplňky a příslušenstvím základním příkladem  
filozofie designu.

Krása znamená poctivost

26



27



Im

03

01–02

04–05

ZVUK ESTETICKÉ VÝZVY. 
Rozhovor s Danielem Schöningem. 

Pan Schöning spolu s mladou dvojicí designérů Besauem 
a Marguerrem vybavil celou řadu místností ve filharmo-
nické hale Elbe v Hamburku. Jak jste vůbec k takovému 
velkému projektu přistupoval?
To je ovšem dlouhotrvající proces. Ale cílem od samotného 
počátku bylo vytvořit něco neobvyklého. A protože se to vše 
týkalo rozmanitosti různých objektů, potřebovali jsme přede-
vším kvalitnější vůdčí designový princip. Rychle nám bylo 
zřejmé, že se do budovy nesmí dostat nic, co je příliš nápad-
né. Interiér bylo třeba stáhnout zpět a současně oddělit od 
ostatních částí budovy se zachováním souladu s celkovým 
klíčovým designem filharmonické haly Elbe …

To zní jako vzrušující výzva. Jak jste ten problém vyřešili?
Redukcí. Bylo třeba použít materiály a cit pro nábytek a atmo-
sféru. Aby toho bylo možné dosáhnout, zvolili jsme „odbar-
vovací“ koncepci, proto je interiér nyní černý a bílý.

Jak jste našli nábytek, které této koncepci vyhovuje?
Mám rád, když mohu lidi zmást něčím, co by jinak ani neoče-
kávali. Na začátku si každý myslel, že je třeba filharmonickou 
halu Elbe vybavit klasikou. To by se ale pro takovou novou 
koncertní halu nehodilo. A navíc jsme chtěli zachovat spojení 
s Hamburkem. Proto jsme se vydali hledat mladé formy de-
signu z Hamburku. Nalezli jsme několik vhodných kusů nábyt-
ku, ale ne všechen. Proto jsem měl nápad navrhnout náby-
tek, který by se vyrobil na zakázku.

Jste člověk velkého rozletu, a přesto máte stále oko pro 
detail. Proto vám jde Mercedes-Benz tak dobře k tělu?
Dá se to tak říct. Jsem toho názoru, že vnitřek i vnějšek patří 
k sobě. Ať jde o vůz, nebo budovu, interiér a exteriér vždy 
tvoří symbiózu. Což se právě u vozu Mercedes-Benz třídy E 
kupé povedlo. Vůz kombinuje eleganci, pohodlí a potěšení  
z jízdy a spolu s originálními doplňky a příslušenstvím dosahuje 
prakticky dokonalosti.

A co jeho design?
(Směje se.) Pro mě je krása vždy prioritou. Kdybych se měl 
rozhodnout mezi krásnou, ale nepohodlnou pohovkou a oškli-
vou pohodlnou postelí, dal bych vždy přednost kráse. 
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01 KRYTKA NÁBOJE KOLA. Udržuje náboj v čistotě. B6 647 0200 | 420 Kč  02 6PAPRSKOVÉ KOLO. Černé s vysokým leskem. 48,3 cm (19 palců). 8 J x 19 ET 43. 
A213 401 3400 7X23 | 11 835 Kč  03 UZÁVĚRY VENTILŮ KOLA. Stylové v novém designu. Chrání ventily kola před nečistotou. Sada 4 kusů. B6 647 2002 | 391 Kč 
04 PÁNSKÉ HODINKY, AUTOMATICKÉ. Pouzdro z nerezové oceli s matovými a vyleštěnými částmi. Černý ciferník se zónami umístěnými v různých výškách a replika 
diamantového vzoru z interiéru modelové řady luxusního segmentu. Ručičky a hodinové značky se svítivými detaily. Vypouklý safírový krystal s antireflexní povrchovou 
úpravou. Pásek z nerezové oceli s matovými a vyleštěnými plochami. Voděodolné do 10 ATM. Průměr 43 mm. Automatický strojek Eta 2824-2. Swiss made. B6 695 8436 
| 24 592 Kč  05 KRYTY LAKOVÁNÍ DVEŘÍ POD KLIKOU. Zapuštění dveřní rukojeti s vysokým leskem v pochromované úpravě. Chrání výklenek za dveřní rukojetí 
před poškrábáním a nabízí vysoce kvalitní individuální vzhled. Sada 2 kusů. A205 760 4000 | 1 245 Kč  06 MINIPENĚŽENKA. Černá. Kůže. Ochrana RFID. Různé 
kapsy a přihrádky na vizitky, mince a karty. S vytlačenou hvězdou Mercedes. Velikost přibližně 10,5 x 2 x 7 cm. B6 695 3718 | 692 Kč  07 KRYT NA iPhone® 7/iPhone® 
6S. Černý s červeným lemovým švem. Kůže. Ručně vyrobený v Německu. Velikost přibližně 7 x 1,5 x 14 cm. B6 695 4553 | 2 602 Kč  08 CD PŘEHRÁVAČ. CD přehrávač 
pro všechny současné hudební formáty, plně integrovaný do provozní logiky vašeho vozu. Na centrálním displeji jsou zobrazeny informace o umělci, albu, názvu a umělecké 
grafice obalu. Diskrétně nainstalovaný v odkládací přihrádce z důvodu ochrany před zvědavýma očima. A222 820 7205 | 5 730 Kč  09 FLAKON, FREESIDE MOOD.  
S paketem AIR-BALANCE (speciální kód P21). A238 899 0400| 2 315 Kč  10 VELUROVÉ PODLAHOVÉ KOBEREČKY CLASSIC. Elegantní, vysoce kvalitní, trsovité  
velurové koberečky s vyšitým nápisem Mercedes-Benz. K dispozici v různých barvách kvůli sladění s interiérem vozu. A238 680 2601 9J74 | 3 444 Kč  11 ZADNÍ 
SPOILER. Zadní spoiler Mercedes-Benz podstatně zesiluje aerodynamiku vozu. Přizpůsobený obrysům vozidla, kterému dodává sportovní vzhled. Materiály nejvyšší třídy 
vytvářejí pocit nejvyšší kvality. Volba barev přesně odpovídá vozidlu. Jednoduchá instalace: uchycení oboustrannou lepicí páskou. O jeho použití není třeba pořizovat žádný 
záznam v dokumentaci vozu. A238 793 0000 | 12 182 Kč  12 ZADNÍ SPOILER. Na víko zavazadelníku. Ve vysokém lesku, chromované. Perfektně ladí s dalšími 
chromovými detaily vozu. A238 740 0000 | 5 180 Kč.
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Velký obraz  
se vždy rozpozná 
podle detailu.
Stylové cestování. 
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Více informací o tomto  
tématu a mnoho dalších 
produktů je možné nalézt na 
našem kanálu YouTube:  

https://youtu.be/SwqvCuYp7zE

01 RAMÍNKO NA ŠATY STYLE & TRAVEL S PŘÍMÝM NÁSTAVCEM. Elegantní a praktický věšák – pro nepomačkané oblečení na konci vaší cesty. Přímý nástavec usnadňuje 
zajištění věšáku na místě na zadní části předních sedadel. A000 810 4100 | 2 749 Kč  02 SKLÁDACÍ STŮL S PŘÍMÝM NÁSTAVCEM. 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 před-
ních sedadel a pak ho znovu odklidit. Mějte, prosím, na paměti: jestliže vzadu ve voze cestuje osoba, musí být skládací stůl sklopený. A000 816 0200 | 4 051 Kč  
03 DRŽÁK TABLETU iPad® 2 STYLE & TRAVEL S PŘÍMÝM NÁSTAVCEM. 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 „Entertainment & Convenience“ (kód SA 866 pro osobní vozy nebo kód  
SA EM4 pro užitková vozidla). A205 820 2001 | 6 077 Kč  04 ZÁKLADNÍ DRŽÁK, STYLE & TRAVEL. Tento prvek umístěný pod opěrkami hlav se jednoduše nasazuje 
i vyjímá. Je možné kombinovat s produktem podle vašeho přání – věšákem na šaty, skládacím stolem, háčkem na tašku, držákem tabletu nebo držákem akční kamery. 
A000 810 3300 | 724 Kč  05 DRŽÁK AKČNÍ KAMERY, STYLE & TRAVEL. Pomocí své kamery zachyťte nejlepší okamžiky na silnici nebo na závodní dráze. Uchycení 
k základnímu držáku Style & Travel vám umožní kameru perfektně umístit do požadované polohy. Uchycení umožňuje akční kameru naklápět a natáčet o 360°. Uchycení 
je kompatibilní s celou řadou současných akčních kamer, např. s GoPro nebo Rollei. A000 827 1900 | 3 473 Kč  06 RAMÍNKO NA ŠATY, STYLE & TRAVEL. Elegantní 
a praktický věšák na šaty – pro nepomačkané oblečení na konci vaší cesty. Snadno se uchytává na přední opěrku hlavy. A000 810 3400 | 2 171 Kč  07 DRŽÁK PRO 
TABLET, STYLE & TRAVEL. 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 | 2 662 Kč  08 HÁČEK NA 
TAŠKU, STYLE & TRAVEL. A000 814 0000 | 869 Kč  09 SKLÁDACÍ STOLEK, STYLE & TRAVEL. A000 816 0000 | 3 328 Kč  NEZOBRAZENO: DRŽÁK TABLETU 
S PŘÍMÝM NÁSTAVCEM. Držák nastavitelný do nekonečně mnoha poloh, vhodný pro tablet Apple nebo Samsung. Otáčí se o 360° při použití jak ve vodorovném, tak  
i svislém směru. Svislé naklopení umožňuje 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 | 2 894 Kč.
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Lidské bytosti jsou schopné  
rozeznat mezi 8 000 vůní.

My jsme pro vás již zvolili to nejlepší.

32



10

11

12

08

09

01–07

Jak voní Mercedes-Benz? Kvalitou života, krásou a přepychem. 
V technologickém středisku Mercedes-Benz se zkoumají 
hodnoty, přání, trendy a tvůrčí proudy. Výsledky výzkumu se 
stávají obsahem nových strategií a produktů, např. v globálně 
unikátním parfémovém rozprašovači pro interiéry vozů. Z výběru 
více než 2500 různých vůní bylo vytvořeno sedm exkluzivních 
prostorových vůní, které okouzlují různým způsobem: Freeside 
Mood – standardní vůně Mercedes-Benz – vyznačuje se např. 

svou zaoblenou jemnou vůní, zatímco Sports Mood rozprašuje 
přirozenost a svěžest. Prostorový parfém Nightlife Mood vy-
volává vzpomínky na těžké kožené křeslo před krbem v místnosti 
obložené dřevem, se skleničkou koňaku a doutníkem na stole. 
Dámský protějšek se nazývá Downtown Mood a přenáší smy-
slově teplou květnatost.

01 FLAKON FREESIDE MOOD. Skupina vůní: citrus, květy, čaj. Citrus a čaj s okamžitými květovými vůněmi. Zpožděné vůně zahrnují cedr, pačuli a ambru. A222 899 0600 | 
1 737 Kč  02 FLAKON NIGHTLIFE MOOD. Skupina vůní: dřevo, orient, ambra. Vůně dřeva zahrnují čerstvou a uklidňující vůni koření, jako je kardamom a růžový pepř. 
A000  899  0388 | 1 737 Kč  03 FLAKON PACIFIC MOOD. Okamžité vůně citronu a pomeranče doprovázané směsí koření. A000  899  0900 | 2 315 Kč   
04 FLAKON SPORTS MOOD. Skupina vůní: citrus, květy, čaj. Založena na vůni lipového květu a svěžích světle zelených listech s náznakem vůně rašeliny. A000 899 0188 | 
1 737 Kč  05 FLAKON AGARWOOD MOOD. Skupina vůní: dřevo, kouř a orient. Je určována oudem s jemným náznakem dřeva a kontrastujícím náznakem kouře.  
A000 899 0200 | 2 315 Kč  06 FLAKON DOWNTOWN MOOD. Skupina vůní: květy orientu, pižmo a náznaky ovoce. Květy orientu jsou spojením vůně jasmínu a 
šeříku se spodním tónem pižma, ambry a kašmíru. A000 899 0288 | 1 737 Kč  07 FLAKON DAYBREAK MOOD. Skupina vůní: lehce po ovoci a koření. Melodická 
čerstvost okouzluje čichové smysly. Okamžitá vůně: máta peprná, grapefruit, citron, mandarinka, lehká ovocná příchuť; střední vůně: labdan, hedion, kadidlo, jasmín, 
muškátový oříšek; závěrečná vůně: ambra, cedrové dřevo, pačuli, santalové dřevo, éterický vetiverový olej. A238 899 0400 | 2 315 Kč  08 MERCEDES-BENZ PARFUM 
WOMEN. Dámský parfém Mercedes-Benz. Eau de parfum. Souzvuk mimózy a fialky. Rozprašovač. Objem asi 60 ml. B6 695 8226 | 2 026 Kč  09 MERCEDES-BENZ 
PARFUMS ROSE. Eau de parfum. Květová svěžest. Parfém. Rozprašovač. Objem asi 30 ml. B6 695 8574 | 1 271 Kč  10 MERCEDES-BENZ PARFUMS LE PARFUM. 
Eau de parfum. Vůně cypřišového dřeva a květu s luxusním a moderním charakterem: Kolínská voda. Rozprašovač. Obsah přibližně 120 ml. B6 695 8568 | 2 602 Kč   
11 MERCEDES-BENZ PARFUMS COLOGNE. Eau de toilette. Citrusové ovoce s nuancí červeného pepře a zázvorovým zdůrazněním rozkošně energického charakteru. 
Kolínská voda. Rozprašovač. 40 ml B6 695 8570, 1 444 Kč  12 MERCEDES-BENZ PARFUM MEN. Pánská kolínská voda Mercedes-Benz. Eau de toilette. Kombinace 
vůně dřeva a čerstvých květů. Rozprašovač. Objem asi 75 ml. B6 695 8225 | 1 592 Kč.

Strategie vůní

Hvězda pro každého

Zatímco interiér vozu Mercedes-Benz může být provoněn  
individuálně sadou AIR-BALANCE, parfémy pro dámy a pány 
podtrhují jejich osobnost. Velkolepé kompozice vůní určené 
pro vás jsou vyhrazeny smyslovosti, smělosti a elegenci – pro 
vás je vůně zaměřena na luxus a sebejistý šarm.
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Všechny informace o dětských sedáčkách jsou na straně 38.

Náš rodinný program.
Protože bezpečnost je vždy na prvním místě. 

Malí pasažéři vyžadují větší bezpečnost. Proto Mercedes-Benz trvale pracuje na zlepšení ochrany dětí ve voze. Kromě ex-
kluzivních dětských sedaček nabízejí praktické, originální doplňky a příslušenství v kufru více bezpečnosti ve voze: zavazadlové 
pouzdro EASY-PACK zajišťuje bezpečnou přepravu menších předmětů, zatímco zavazadlová síť chrání před klouzáním. Nako-
nec i medvídci pro děti a menší dětská autíčka se chtějí dostat na místo, kam jedou, taky v jednom kusu.
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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. Obsah: 7 až 55 litrů s maximálním zatížením 10 kg. A213 695 0300 | 8 102 Kč  02 DRŽÁK TABLETU 
iPad® 2 STYLE & TRAVEL S PŘÍMÝM NÁSTAVCEM. Držák, který je možné naklánět a otáčet, a tím umožnit nastavení polohy pro váš iPad®, která odpovídá vašim poža-
davkům, svisle i vodorovně. Všechny ovládací prvky vašeho zařízení zůstávají plně přístupné. Uchycení a dodávaný ochranný povlak pro obrazovku zařízení zvyšuje bezpeč-
nost 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 „Entertainment & Convenience“ (kód SA 866 pro osobní vozy nebo kód SA EM4 pro užitková vozidla). 
A205 820 2001 | 6 077 Kč  03 ZAVAZADLOVÁ SÍŤ, PODLAHA NÁKLADOVÉHO PROSTORU. Zabraňuje, aby lehké předměty během jízdy neklouzaly. V kapesním 
formátu. A213 860 2901 | 1 361 Kč  04 DĚTSKÝ AUTOMOBIL BOBBY-AMG GT S. S funkcí světel LED, pro věk 18 měsíců a výše. Výrobce: BIG. AMG Solarbeam. 
B6 696 2000 | 4 338 Kč.
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Jízda po silnici s rodinou někdy znamená dalekou cestu. Všechno potřebné je zabaleno do sportovních, cestovních a nákupních 
tašek a samozřejmě to zahrnuje i jízdní kola jako součást prvotřídního rodinného výletu. Nosič jízdních kol upevněný na dveře 
zavazadelníku pro tento účel umožňuje pohodlné otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru tak, že je možné zavazadla 
snadnou vyjmout. Praktický zavazadlový kryt také chrání zavazadlový prostor před poškozením.

Na palubě je k dispozici dokonce i zábava: pro rodiče to je jízda s vozem třídy V, pro děti to je zábavný program na tabletu,  
který díky začlenění jednoduchých a bezpečných ovládacích prvků v zadní části vozu zajišťuje dokonce více zábavy během jízdy.
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01 HLUBOKÁ VANA, NÁKLADOVÝ PROSTOR. Udržuje nakládací oddělení v čistotě a chrání je proti poškrábání. Vyrobena z lehkého robustního plastu. A447 814 0141 |  
4 283 Kč  02 SPORTOVNÍ TAŠKA/KABELA. Černá/šedá s modrými kontrastními prvky. Polyester. Prostorné kapsy, různé vnitřní a vnější kapsy. Opatřená vycpávkami, 
s odepínatelným a nastavitelným ramenním popruhem. Ucha opatřená vycpávkou. Pro Mercedes-Benz od Deuter. Velikost asi 62 x 30 x 30 cm. Objem asi 50 l. 
B6 695 8081 | 2 023 Kč  03 PÁNSKÁ FLEECOVÁ BUNDA. Černá s modrými kontrastními prvky. Vnější materiál vpředu 100 % polyester. Vnější materiál vzadu 
60 % polyester/40 % viskóza. Úprava proti žmolkování. Přední zapínání na zip s ochranou brady. Vnější kapsy na zip. Velikosti S až XXL. B6 695 5195–5199 | 2 891 Kč   
04 OBOUSTRANNÝ MÉĎA/TŘÍDA G. Béžový/červený. Polyesterový plyš. Zip na zádech médi/na spodku autíčka slouží k přeměně médi na autíčko třídy G. Velikost asi 35 cm. 
B6 695 2860 | 1 444 Kč  05 DÁMSKÉ HODINKY, CLASSIC, GLAMOUR. Barva stříbřitá/černá. Obal z nerezové oceli. Černý ciferník s osmi krystaly Swarovski® jako 
ukazateli a uprostřed černý krystal Swarovski® Crystal Fine Rocks. Svíticí ručičky se stříbřitým zabarvením. Minerální krystal. Černý pásek z telecí kůže. Voděodolné do  
5 ATM. Průměr 37 mm. Křemenný strojek Miyota GM10. B6 604 1922 | 3 470 Kč  06 DRŽÁK NA KOLA UMÍSTĚNÝ VZADU NA VÝKLOPNÝCH DVEŘÍCH. Vysoce 
kvalitní anodizovaný hliníkový držák, který se dá snadno a bezpečně upevnit na výklopné dveře. Je pro 4 jízdní kola (nebo 2 elektrokola) prakticky jakéhokoli typu a velikosti. 
Výklopné dveře je možné stále otevírat, i když je na nich nenaložený držák. Na držáku nejsou žádná navigační světla, proto není třeba do zadní části přivádět elektrický 
proud.  Maximální zatížení: 70 kg. Zamykatelný. A447 890 1700 | 23 119 Kč  07 NÁKUPNÍ TAŠKA. Šedá. 100 % polyesterová plsť. Držadlová ucha v materiálu bezpeč-
nostního pásu. Vnitřní kapsa se zipem a karabinkou. Velikost přibližně 26 x 14 x 40 cm. B6  695 2989 | 489 Kč  08 FLUORESCENČNÍ BUNDA, KOMPAKTNÍ.  
Optimalizace bezpečnosti: tato žlutá fluorescenční bunda s odrazovými pásy vás činí viditelnými pro ostatní osoby. A000 583 3500 | 203 Kč.
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01 DĚTSKÁ SEDAČKA „BABY-SAFE PLUS II“. Hluboká vytvarovaná sedačka nabízí 
vynikající ochranu proti stranovému nárazu k zajištění optimální bezpečnosti. Spe-
ciální polstrování navržené k ochraně zvlášť zranitelných částí těla dětí až do věku 
kolem 15 měsíců (hmotnosti až 13 kg). A000 970 1302 | 9 231 Kč  02 DĚTSKÁ 
SEDAČKA „DUO PLUS“ S ISOFIX. Optimální bezpečnost pro děti ve věku přibližně 
od 9 měsíců až do 4 let (9 až 18 kg hmotnosti). Upevněná jako standard s vrchním 
uvazovacím popruhem, dalším pásem zajišťujícím hlavovou část, výškově nastavi-
telným postrojem, ventilačními otvory a nástavcovým systémem ISOFIX. Seřiditel-
ná naklápěním. A000 970 1702 | 10 909 Kč  03 DĚTSKÁ SEDAČKA „KIDFIX“. 
Optimální ochrana proti bočním nárazům. Zádová opěrka s nekonečnými mož-
nostmi 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 | 
7 495 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 pod-
sedák. A000 970 2302 | 8 681 Kč.

Odzkoušeno. Zkontrolováno. 
Odzkoušeno znovu.  
A znovu odzkoušeno.
Zůstaňte trvale v bezpečí. 

Aby bylo možné zajistit maximální bezpečnost, musí dětské sedačky Mercedes-Benz úspěšně 
projít nejtvrdšími laboratorními zkouškami a crash testy. Ty jdou až za zákonné požadavky, proto-
že se dětské sedačky zkoušejí při nárazech, které jsou o 50 % silnější. Výsledkem jsou vynikající 
bezpečnostní vlastnosti. Jestliže je váš vůz vybaven např. automatickým deaktivačním systémem 
pro airbag spolujezdce řidiče (SA kód U10), aplikuje se klasifikace podle hmotnosti. U dětských 
sedaček, v nichž dítě sedí obličejem směřujícím dozadu, se airbag spolujezdce deaktivuje, zatímco 
u dětských sedaček, v nichž dítě sedí obličejem směřujícím dopředu, se airbag buď aktivuje,  
nebo deaktivuje v závislosti podle klasifikace. Systém pracuje, když se použijí úchytné body i-Size/
ISOFIX, a také tehdy, je-li dětská sedačka uchycena pouze k bezpečnost nímu pásu. 

Nejlepší na instalaci dětské sedačky je skutečnost, že je snadná jako dětská hra. Díky ISOFIT, 
ISOFIX nebo tříbodovému bezpečnostnímu pásu je riziko nesprávného uchycení minimální.  
Sedačka se individuálně přizpůsobuje ergonomice vašeho dítěte a  
dále se vyznačuje prvotřídním designem, např. „KIDFIX XP“. 
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Výškově nastavitelné hlavové opěrky a 
vodítka bezpečnostních pásů umožňují 
růst spolu s dítětem a optimálně vedou 
diagonální pás přes ramínka 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.

Použitý materiál v hlavové a boční části 
absorbuje při nárazu velký díl energie. 
Při nehodě je proto zatížení dítěte až o 
20 % nižší.
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01 VELUROVÉ PODLAHOVÉ KOBEREČKY CLASSIC, SADA O 4 KUSECH. Elegantní, vysoce kvalitní, trsovité velurové koberečky s vyšitým nápisem Mercedes-Benz.  
K dispozici v různých barvách kvůli sladění s interiérem vozu. A205 680 0404 9J74 | 3 444 Kč  02 VELUROVÉ PODLAHOVÉ KOBEREČKY, SADA O 4 KUSECH. 
Vysoce kvalitní sportovně vyhlížející polyamidový velur se smyčkovým vlasem. Kovový odznak s nápisem Mercedes-Benz na koberečku řidiče a spolucestujícího řidiče.  
K dispozici v různých barvách kvůli sladění s interiérem vozu. Příklad v černé, vybrané modely. A117 680 8400 7N88 | 3 444 Kč  03 VELUROVÉ PODLAHOVÉ  
KOBEREČKY EXCLUSIV NA STRANĚ ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE, SADA O 2 KUSECH. 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 vaším interiérem, příklad v černé, vybrané modely. A213 680 1806 9K26 | 3 733 Kč   
04 VELUROVÉ PODLAHOVÉ KOBEREČKY CLASSIC NA STRANĚ ŘIDIČE A VZADU, SADA O 2 KUSECH. Trvanlivé, extrémně pevné koberečky s jehličkovitým povrchem 
a s vyšitým nápisem Mercedes-Benz. Příklad GLC. A253 680 5301 9G32 | 1 708 Kč  05 VELUROVÉ PODLAHOVÉ KOBEREČKY CLASSIC PRO VŠECHNA OBDOBÍ 
NA STRANĚ ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE, SADA O 2 KUSECH. Vyrobené z robustního omyvatelného syntetického materiálu pro náročné použití. Nejnovější design s prohlu-
beninami a vystouplými okraji. Označené výrazným logem Mercedes s hvězdou. K dispozici v černé u vybraných modelů. A176 680 5001 9G33 | 1 794 Kč  06 PODLAHOVÉ 
VYVÝŠENÉ ROHOŽE CLASSIC, SADA O 3 KUSECH. Vyrobené z robustního omyvatelného TPE pro náročné použití. Úplně pokrývá nohy. Vyšší okraje a design plochy 
udržující nečistotu a vodu od podlahy vozu. Označené výrazným logem Mercedes s hvězdou. Příklad pro třídu GLE. A166 680 3501 9051 | 5 064 Kč  07 PODLAHOVÉ 
VYVÝŠENÉ ROHOŽE CLASSIC NA STRANĚ ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE, SADA O 2 KUSECH. Vyrobeno z robustního, omyvatelného ateriálu TPE pro těžké použití. Úplně 
pokrývá prostor pro nohy. Vyšší okraje a konstrukce povrchu udržující nečistotu a vodu od podlahy vozu. Značka s výrazným logem značky Mercedes. Příklad pro třídu A. 
A177 680 3204 9051 | 2 749 Kč.

Více informací k tomuto tématu a mnoho dalších produktů je možné 
nalézt na našem kanálu YouTube: https://youtu.be/aD5bcB5y9s0

Pořádek ve voze, klid v mysli.
Originální doplňky a příslušenství tomu jenom napomáhají. 

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 kontejnery pro uložení nákupu slibují dlouhou životnost, rozměrovou přes-
nost a bezpečnost. Klouzající náklad nebo znečištění interiéru jsou proto již minulostí a vy jste tak připraveni na každou cestu.
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08 VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, HLUBOKÁ. Hluboké okraje jsou všude zaoblené. Vyrobené z ohebného plastu odolného proti nárazu. Vhodné pro přepravu 
různé obuvi. A205 814 0800 | 4 225 Kč  09 VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, MĚLKÁ. Vyrobený z neklouzavého polypropylenu odolného vůči nárazu. Vhodné 
pro přepravu různé obuvi. Tvarovaný povrch udržuje na místě úložnou bednu, která je k dispozici zvlášť. Kruhy zajišťující náklad vozidla zůstávají přístupné. A253 814 0200 |  
2 662 Kč  10 DĚLICÍ MODUL PRO NÁKLADOVÝ PROSTOR, PRO PODLAHU NÁKLADOVÉHO PROSTORU 19 MM. 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 | 5 151 Kč  11 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 
pás. K dispozici v černé barvě. A246 680 0046 | 2 402 Kč  12 NABÍJEČKA S FUNKCÍ UDRŽOVACÍHO 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 | 
2 865 Kč  13 NABÍJEČKA S FUNKCÍ UDRŽOVACÍHO DOBÍJENÍ, 25 A. Kontroluje, nabíjí a reviduje vaši baterii – i když je úplně vybitá. Přizpůsobená složitému elektronickému 
systému vašeho vozu. Tato varianta nabízí rychlejší proces nabíjení a volbu různých nabíjecích režimů. A000 982 0321 | 10 967 Kč.

14 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. Obsah: 7 až 55 litrů s maximálním zatížením 10 kg. A213 695 0300 | 8 102 Kč   
15 PÁS ZABEZPEČUJÍCÍ NÁKLAD. Důmyslné řešení problémů spojených s klouzáním nákladu kolem dokola v nákladovém prostoru. Bezpečně se zachycuje kolem poža-
dovaného objektu díky uchycení suchým zipem. A000 987 0400 | 608 Kč  16 NÁKUPNÍ PŘEPRAVKA, SKLÁDACÍ. Antracitová barva. A203 840 0020 | 319 Kč.

Více informací o tomto  
tématu a mnoho dalších 
 produktů je možné nalézt  
na našem kanálu YouTube:  

https://youtu.be/hjOvzdttYUo
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Multifunkční základní nosné lišty slouží jako základna pro všechna přepravní a volnočasová řešení Mercedes-Benz, jako je  
nosič lyží a snowboardů, nosič jízdních kol nebo střešní boxy. Je zajištěno maximální pohodlí, jednoduchá montáž a nejvyšší  
úroveň bezpečnosti.

Seber se a jeď – s inteligentními nosiči jízdních kol pro váš vůz. Ať na zádi, nebo na střeše, pevné nosiče jízdních kol, které se 
vyznačují svou lehkostí, umožňují bezpečnou přepravu vašich jízdních kol na místo určení.

Více informací o tomto tématu a mnoho dalších produktů je možné  
nalézt na našem kanálu YouTube: https://youtu.be/CfmyxF05SQ8

S sebou, prosím:
Výběr přepravních řešení. 

Pro zimní radovánky: kombinovaný nosič lyží a snowboardů od Mercedes-Benz je ideální přepravní řešení pro zimní sezónu.  
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 rychlost instalace v zimním čase.
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Praktické a pohodlné: střešní boxy Mercedes-Benz. Jejich použití vás zbavuje obav z nedostatku prostoru nebo letících  
předmětů. Díky volitelným možnostem otevírání na obou stranách je nakládání a vykládání zvláště pohodlné. A se zamykatelným 
systémem jsou vaše zavazadla vždy ochráněna i po příjezdu.

01 ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČE. Multifunkční hliníkové nosiče s nově vyvinutým aerodynamickým profilem založeným na konstrukci letadel, které výrazně snižují hluk větru. 
Je základem pro řadu doplňků Mercedes-Benz: nosič pro lyže a snowboardy, nosič jízdních kol nebo střešní boxy. Uzamykatelný. Například pro GLC. A253  890  0593 | 
8 102 Kč  02 NOSIČ NA LYŽE A SNOWBOARDY COMFORT. Až pro 6 párů lyží1 nebo 4 snowboardy. Zamykatelný. Praktická vytahovací funkce usnadňuje nakládání a 
vykládání. A000 890 0393 | 5 787 Kč  03 ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČE. Barva stříbřitá/černá. Hliníkové nosné lišty, přesně přizpůsobené karosérii vašeho vozu Mercedes-Benz 
– dokonalý základ pro řadu přepravních doplňků a příslušenství Mercedes-Benz: nosič lyží a snowboardu, nosič jízdních kol nebo střešní boxy. Dají se velmi rychle připevnit bez 
použití nástrojů díky novým, inovativním rychlospojkám. Aerodynamický design Mercedes-Benz s optimalizovanou hladinou hluku. Kolizně testovaný. Zamykatelný. Například pro 
třídu E. A213  890  0693 | 7 234 Kč  04 NOSIČ NA LYŽE A SNOWBOARDY STANDARD. Až pro 4 páry lyží1 nebo 2 snowboardy. Zamykatelný. A000  890  0493 | 
3 473 Kč  05 NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA ALUSTYLE. Extrémně lehký nosič jízdního kola navržený tak, aby umožnil připevnění jízdního kola k lištám základního nosiče. 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).2 A000 890 0293 | 4 485 Kč  06 ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL PRO TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, SKLOPNÝ, PRO 3 JÍZDNÍ KOLA. Snadno 
použitelný, uzamykatelný, zadní nosič jízdních kol navržený pro bezpečnou přepravu až 3 jízdních kol. Extrémně jednoduchá montáž na tažné zařízení. Zabezpečení vašich jízdních 
kol na nosiči je jednoduché. Maximální zatížení je 54 kg na jednu nosnou konzolu. Nosič je proto vhodný pro většinu elektrokol. Promyšlený kladkový mechanismus znamená, že 
je možné stále otevřít zavazadlový prostor. Nosič se snadno sklopí do polohy, která šetří prostor v zavazadlovém prostoru v době vašeho ubytování během dovolené, nebo když 
jste doma. A000 890 1200 | 19 097 Kč  07 ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL PRO TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ AŽ PRO 2 JÍZDNÍ KOLA. Snadno použitelný, uzamykatelný, zadní nosič 
jízdních kol navržený pro bezpečnou přepravu až 2 jízdních kol. Extrémně jednoduchá montáž na tažné zařízení. Zabezpečení vašich jízdních kol na nosiči je jednoduché. Maximální 
zatížení je 60 kg na jednu nosnou konzolu. Nosič je proto vhodný pro většinu 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 1100 | 16 204 Kč   
08 STŘEŠNÍ BOX MERCEDES-BENZ 450 S OTEVÍRÁNÍM NA OBOU STRANÁCH. Obsah přibližně 450 litrů. Maximální zatížení 75 kg.2 Opatřena páskovou rukojetí ke snadněj-
šímu otevírání a zavírání. Černý A000 840 0300 | 17 940 Kč, matně stříbrný A000 840 0200 | 15 625 Kč  09 STŘEŠNÍ BOX MERCEDES-BENZ 400 S OTEVÍRÁNÍM NA 
OBOU STRANÁCH. Obsah přibližně 400 litrů. Maximální zatížení 75 kg.2 Musíte ovšem brát v úvahu povolené zatížení střechy svého vozidla. Opatřena páskovou rukojetí ke 
snadnějšímu otevírání a zavírání. Černý A000 840 0000 | 15 191 Kč , matně stříbrný A000 840 0100 | 12 876 Kč  10 STŘEŠNÍ BOX MERCEDES-BENZ 330 S OTEVÍRÁ-
NÍM NA OBOU STRANÁCH. Matně stříbrný. Obsah přibližně 330 litrů. Maximální zatížení 50 kg.2 A000 840 0400 | 11 864 Kč  11 MĚŘIDLO TLAKU PNEUMATIK. Umož-
ňuje provést rychlou kontrolu tlaku v pneumatikách na silnici i doma. Dodává se s koženým pouzdrem. Vybrané modely. B6 658 8140 | 666 Kč  12 SADA PRO VÝMĚNU 
KOLA. Je v ní vše, co potřebuje k výměně kola – od kolového klíče až po pár rukavic. Vše je prakticky uloženo v kompaktní brašně. Vybrané modely. B6 685 0788 | 1 910 Kč.

1 Závisí na geometrii lyží.
2 Musíte brát v úvahu povolené zatížení střechy svého vozidla.

Více informací o tomto tématu a mnoho dalších produktů je možné  
nalézt na našem kanálu YouTube: https://youtu.be/v-TyRAwNUAc
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Konfigurátor příslušenství Mercedes-Benz.

Většina produktů v této brožuře je k dispozici pro mnoho různých modelo-
vých sérií Mercedes-Benz. V našem programu Accessories Configurator 
můžete nalézt celou řadu, která je vhodná pro váš vůz – a mnoho dalšího: 
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com/en-CZ

Stav: prosinec 2017.
K udajům v tomto katalogu: Po redakčni uzavěrce tohoto katalogu (12/2017) mohlo dojit u produktu ke změnam. Vyrobce si po dobu trvani dodavek vyhrazuje 
pravo na konstrukčni nebo tvarove změny, odchylky barevnosti a změny rozsahu dodavky, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zajmy prodejce 
unosne pro zakaznika. Pokud prodejce nebo vyrobce použiva k označeni objednavky nebo objednavaneho předmětu prodeje značky nebo čisla, nevyplyvaji z nich 
samotnych žadna prava. Na vyobrazenich mohou byt uvedena take přislušenstvi a připlatkove vybavy, ktere nejsou současti standardni dodavky. Barevne odchylky 
jsou podminěny technikou tisku. Tento dokument je publikovan mezinarodně. Tento dokument může obsahovat produkty a služby, ktere nejsou v jednotlivych zemich 
nabizeny. Vyroky o legislativnich, pravnich a daňovych předpisech a jejich důsledcich jsou však platne pouze pro Spolkovou republiku Německo v okamžiku  
redakčni uzavěrky tohoto katalogu. Ohledně zavazneho aktualniho stavu se proto prosim informujte u Vašeho prodejce Mercedes-Benz. Změny cen vyhrazeny.

Poskytovatel: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH – podnik společnosti Daimler AG
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