
Zima je pre každé vozidlo skutočnou výzvou. Uistite sa, že váš 
Mercedes-Benz je pripravený aj na to najchladnejšie počasie!

Pripravte sa na zimu
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Zimná premena s Mercedes-Benz 
Úvod

Prejazdite zimu!
Zimná kontrola 

Mercedes budúcnosti!
Digitálne produkty z Mercedes me Store

Dodajte zime nový lesk
Kompletné kolesá Mercedes-Benz

Zima bez kompromisov
Zimné pneumatiky Mercedes Original (MO) 

Zimné výhľady
Stierače čelného skla

Zimné mrazy pod kontrolou!
Autobatérie a čistiace doplnky

Užite si jeseň v štýle Mercedes-Benz
Jesenná ponuka produktov
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OBSAH ZIMNÁ PREMENA  
S MERCEDES-BENZ
Nízka teplota mení správanie vášho vozidla. Zimné obdobie si vyžaduje iné zloženie mnohých kvapalín 
a tiež viac zaťažuje výkon vozidla. V autorizovanom servise Mercedes-Benz pripravíme vaše vozidlo na 
tie najnáročnejšie zimné podmienky. Náš profesionálny tím sa postará o každý kúsok vášho vozidla. 
Skontrolujeme bezpečnostné prvky, ako aj všetky doplnky, ktoré zabezpečujú jazdný komfort a zvyšujú 
bezpečnosť cestovania. Myslite na to, že pravidelný servis v autorizovanom servise Mercedes-Benz  
pomôže udržať hodnotu vášho vozidla.

Pozrite si atraktívnu ponuku, ktorú sme pripravili na novú sezónu. Nájdete v nej sady zimných pneumatík 
Mercedes Original a nové dizajny kolies! Pripravte sa na nadchádzajúce chladné dni  
a cestujte bezpečne s Mercedes-Benz.
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PREJAZDITE  
ZIMU!
Zima sa nevyhnutne blíži. Uistite sa, že vaše vozidlo je na 
ňu pripravené. Skontrolujte brzdy a svetlá spolu s ďalšími 
prvkami, vďaka ktorým sú zimné cesty bezpečnejšie!  
Objednajte si zimnú kontrolu v autorizovanom servise 
Mercedes-Benz.

Nič nie je bližšie k zimnej vozovke než pneumatiky vozidla. 
Navštívte autorizovaný servis Mercedes-Benz a dajte si 
skontrolovať stav vašich pneumatík. Vymeňte, uskladnite 
alebo kúpte nové pneumatiky s Mercedes-Benz. Objavte  
aj sady našich originálnych kolies, ktoré dodajú punc  
vašej zimnej jazde!

Nižšie nájdete príklady našich digitálnych služieb.
Stiahnite si aplikáciu Mercedes me Store a objavte mnoho ďalších služieb prispôsobených vašim potrebám.

V rámci zimnej prehliadky vám naši plne vyškolení 
technici skontrolujú nasledujúce:

• tlak i dezén pneumatík
• funkčnosť svetiel a ich optimálne nastavenie
• kvalitu brzdovej kvapaliny
• brzdové platničky a kotúče (vizuálna kontrola)
• podvozok vozidla (vizuálna kontrola)
• hladinu oleja v motore
• stav klaksónu
• tesnenie chladiaceho systému
• funkčnosť ostrekovačov a svetlometov
• napnutie a stav klinového remeňa
• stav stieračov
• stav čelného skla

MERCEDES 
BUDÚCNOSTI 

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Zamknúť dvere, otvoriť okná

alebo skontrolovať stav paliva?
Všetko len jedným pohybom prsta.

OVLÁDANIE PALUBNEJ KAMERY
Zdokumentujte svoju cestu

a situáciu pri parkovaní vďaka
technológii vo vašom vozidle

Mercedes-Benz.

NOTIFIKÁCIA PRI KRÁDEŽI
A POŠKODENÍ PRI PARKOVANÍ

Upozornenie v smartfóne vás
v reálnom čase informuje, ak sa
vaše vozidlo pohne alebo inak
naruší. Aplikácia Mercedes me
vám zároveň pošle informácie 

o rozsahu poškodenia.

LOKALIZÁTOR VOZIDLA
Stáva sa vám, že sa sami seba 

pýtate, kde ste zaparkovali vozidlo
a ako sa k nemu rýchlo dostať? 
Váš smartfón vám ho pomôže 
nájsť, ak sa vozidlo nachádza 

v okruhu 1,5 km.

Stiahnite si aplikáciu Mercedes me Store  
a vyberte si digitálne produkty prispôsobené 
špeciálne pre vaše vozidlo

*Dostupné produkty sa môžu líšiť v závislosti od výbavy vášho vozidla.
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Dohodnite si zimnú 
prehliadku

Rezervujte teraz

https://apps.apple.com/cz/app/mercedes-me-store/id1488634540?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daimler.ris.store.ece.android&hl=cs&gl=US
https://www.mercedes-benz.sk/passengercars/being-an-owner/service-booking/oab.module.html


Ko
m

pl
et

né
 k

ol
es

á 
M

er
ce

de
s-

Be
nz

7

JE
SE

Ň
 /

 Z
IM

A
 2

02
2

Ceny v tejto brožúre sú odporúčané maloobchodné ceny za jeden kus (vrátane pneumatiky) bez montáže.  
Každý autorizovaný servis má právo stanoviť si konečnú cenu.
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DODAJTE ZIME  
NOVÝ LESK!

Stvorené pre vaše vozidlo
Pre plynulú jazdu a optimálne pohodlie.

Najvyššie štandardy bezpečnosti
Pokračujeme v analýze a vylepšovaní našich kolies, pneumatík a senzorov TPM tak, aby  
spĺňali najvyššie štandardy značky Mercedes-Benz.

Krása, ktorá trvá
Špeciálna antikorózna povrchová úprava pomáha našim kolesám dosiahnuť dlhotrvajúci lesk.

Náš zástupca v autorizovanom servise Mercedes-Benz vám poskytne všetky potrebné  
informácie o našej ponuke pneumatík a kolies. Pomôžeme vám vybrať to najlepšie pre vaše  
vozidlo Mercedes-Benz.

Skutočná krása vydrží dlhšie ako len jednu sezónu! Tohtoročnú zimu obujte svoje  
vozidlo do najnovšej kolekcie kolies Mercedes-Benz. Ohromujúca estetika ide ruka  
v ruke s najlepším výkonom a kvalitou. Vyberte si svoju ideálnu sadu kolies a objavte 
možnosti, ktoré ponúka!

Pozrite si našu ponuku kompletných kolies 
Mercedes-Benz 

Zistite viac

478,20 €

Trieda A (177), Trieda B (247), CLA (118)
Dvojitý 5-lúčový disk

Bridgestone Blizzak LM001 MO

225/45 R 18 91H 

Pozrite si štítok produktu >

Q4401419109 0E/1E

1 320,72 €

GLS
Viaclúčový disk AMG 

Pirelli Scorpion Winter MO

285/45 R22 114V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401417153 2E/3E

652,76 €

GLC a GLC kupé
Dvojitý 5-lúčový disk aero

Continental 

WinterContact TS 850 P MO

235/55 R19 105H

Pozrite si štítok produktu >

Q44030111030E

394,69 €

Trieda A, B a CLA
5-lúčový disk

Hankook 

Winter i*cept evo2 MO

205/55 R17 91H

Pozrite si štítok produktu >

Q44014311002E

698,32 €

GLE a GLE kupé
Dvojitý 5-lúčový disk

Continental  

WinterContact TS 850 P MO

275/50 R20 113V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401411122 6E/7E

569,28 €

GLC a GLC kupé
5-lúčový disk aero

Continental 

WinterContact TS 850 P MO

235/60 R18 103H

Pozrite si štítok produktu >

Q44030111027E

523,73 €

GLA a GLB
Dvojitý 5-lúčový disk čierny

Continental 

WinterContact TS 850 P MOE

215/60 R18 98H

Pozrite si štítok produktu >

Q44056111005E

751,45 €

Trieda S (223)
Disk s lúčmi v tvare Y čierny

Bridgestone  

Blizzak LM001 MO-S

255/40 R20 101V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401419112 6E/7E

https://eprel.ec.europa.eu/qr/381497
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595422
https://eprel.ec.europa.eu/qr/658959
https://eprel.ec.europa.eu/qr/494956
https://eprel.ec.europa.eu/qr/482750
https://eprel.ec.europa.eu/qr/658773
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479696
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382674
https://www.mercedes-benz.sk/passengercars/being-an-owner/local/sezonne-prezuvanie.html
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1,6 mm dezén – nedostatočná hĺbka dezénu. Veľmi nebezpečné predĺženie brzdnej dráhy.

8 mm dezén – optimálna brzdná dráha na snehu.

4 mm dezén – považuje sa za príliš plytký. Výrazné predĺženie brzdnej dráhy.

+14 m

+26 m

Základné bezpečnostné pravidlo na zimných cestách znie: čím hlbší je dezén pneumatiky,
tým kratšia je brzdná dráha.

PROFIL PNEUMATIKY JE KĽÚČOVÝ
Brzdenie na snehu od rýchlosti 50 km/h do zastavenia.

ZIMNÁ BEZPEČNOSŤ  
BEZ KOMPROMISOV  
S MERCEDES-BENZ

1 062,65 €

GLE a GLE kupé
Dvojitý 5-lúčový disk AMG 

Continental 

WinterContact TS 850 P MO

275/50 R20 113V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401411126 5E/6E

531,32 €

EQA a EQB
10-lúčový disk

Continental 

WinterContact TS 850 P MOE

215/60 R18 102T

Pozrite si štítok produktu >

Q44056111006E

531,32 €

Trieda C
Dvojitý 5-lúčový disk

Pirelli W SottoZero 3 MO

225/45 R18 95H

Pozrite si štítok produktu >

Q4401417149 0E/1E

834,94 €

GLE (167), GLE kupé (167), GLS (167)
5-lúčový disk 

Pirelli Scorpion Winter MO

Predné: 275/45 R21 110V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401417152 0E/1E

857,71 €

GLS
Trojitý 5-lúčový disk

Pirelli Scorpion Winter MO

Predné: 275/45 R21 107V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401417152 4E/5E

910,84 €

GLS
Trojitý 5-lúčový disk

Pirelli Scorpion Winter MO

Zadné: 315/40 R21 111V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401417152 6E/7E

888,07 €

GLE (167), GLE kupé (167), GLS (167)
5- lúčový disk 

Pirelli Scorpion Winter MO

Zadné: 315/40 R21 115V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401417152 2E/3E

1 093,01 €

Trieda G
Viaclúčový disk AMG 

Continental 

WinterContact TS 850 P MO

275/50 R20 113V

Pozrite si štítok produktu >

Q44014111025E

645,18 €

Trieda S
10-lúčový disk

Pirelli W SottoZero 3 MO

255/45 R19 104V

Pozrite si štítok produktu >

Q4401417143 2E/3E

660,37 €

EQS
15-lúčový disk

Bridgestone Blizzak LM005 MO

235/55 R19 105H

Pozrite si štítok produktu >

Q4401419115 2E/3E

Ceny v tejto brožúre sú odporúčané maloobchodné ceny za jeden kus (vrátane pneumatiky) bez montáže.  
Každý autorizovaný servis má právo stanoviť si konečnú cenu.

Vyššie uvedená schéma slúži len ako referencia. Brzdná dráha vozidla závisí od jeho typu, veku, použitých bŕzd a pneumatík, ako aj  
od stavu a povrchu vozovky, štýlu jazdy a jazdných podmienok. (Zdroj: Continental AG)

https://eprel.ec.europa.eu/qr/482750
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479650
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595127
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595419
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595419
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595861
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595419
https://eprel.ec.europa.eu/qr/482750
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594904
https://eprel.ec.europa.eu/qr/420007
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ZIMA BEZ  
KOMPROMISOV
Existuje hneď niekoľko dôvodov, prečo by ste si mali vybrať zimné pneumatiky  
Mercedes Original (MO). Najdôležitejším je skutočnosť, že tieto pneumatiky sú  
vyrobené podľa jazdných vlastností vozidiel Mercedes-Benz. To znamená, že každá 
pneumatika je špeciálne testovaná, aby presne zodpovedala vášmu vozidlu.

Okrem toho boli zimné pneumatiky Mercedes Original (MO) špeciálne navrhnuté  
pre čo najbezpečnejšiu jazdu na snehu a blate. Ich hlbší profil zabezpečuje skrátenie 
brzdnej dráhy na zasnežených cestách až o 50 % v porovnaní s letnými pneumatikami. 
S ohľadom na zimné teploty zabraňuje použitá gumová zmes tvrdnutiu pneumatík, čo 
zachováva správnu priľnavosť.

Všetky uvedené ceny pneumatík sú odporúčané maloobchodné ceny. Každý autorizovaný servis má právo stanoviť si konečnú cenu. 
Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný servis Mercedes-Benz. Ceny sú platné do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob.

Všetky uvedené ceny pneumatík sú odporúčané maloobchodné ceny. Každý autorizovaný servis má právo stanoviť si konečnú cenu. 
Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný servis Mercedes-Benz. Ceny sú platné do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob.

Pozrite si kompletnú ponuku zimných 
pneumatík Mercedes Original

Zistite viac

GLA (247), GLB (247)

Continental WinterContact TS 850 P MOE 
215/60 R18 98H | QALSKCO0354793000

Pozrite si štítok produktu >  278 €

GLA (247), GLB (247)

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO 
235/50 R19 99H | QALSKBR9370

Pozrite si štítok produktu >  383 €

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE MO 
235/60 R18 103H | QALSKGO578554

Pozrite si štítok produktu >  279 €

GLC SUV (X253), GLC kupé (C253)

Pirelli SCORPION WINTER MO 
235/55 R19 101H | QALSKPI2913600

Pozrite si štítok produktu >  385 €

EQC (293)

Pirelli SCORPION WINTER MO
Predné: 235/55 R19 101H | QALSKPI2913600
Zadné: 255/50 R19 103H | QALSKPI2913500

EQA (243), EQB (243)

Continental WinterContact TS 850 P MOE
215/60 R18 102T | QALSKCO0355295000

Pozrite si štítok produktu > 278 €
 385 €
391 €

Pozrite si štítok produktu >

Pozrite si štítok produktu >

GLE (167), GLE kupé (167), GLS (167)

Pirelli SCORPION WINTER MO 
Predné: 275/45R21 107V | QALCZPI2710800
Zadné: 315/40 R21 111V | QALSKPI2710600

GLE SUV (167), GLE kupé (167),  
GLS (X167), Trieda G (463)

Continental WinterContact TS 850 P MO 
275/50 R20 113V | QALSKCO0354800000

Pozrite si štítok produktu >  408 €
  641 €
 752 €

Pozrite si štítok produktu >

Pozrite si štítok produktu >

Trieda S (223)

Continental WinterContact TS 850 P SUV
255/50 R18 106V | QALSKCO0355343000

Trieda S (223)

Michelin PILOT ALPIN PA4 MO 
255/45 R19 104V | QALSKMI300481

389 €Pozrite si štítok produktu > 392 €Pozrite si štítok produktu >

Trieda C (206)

Goodyear ULTRA GRIP PERFORMANCE G1 MO
225/50 R17 98H | QALSKGO579201

Pozrite si štítok produktu >  274 €

Trieda C (206)

Michelin PILOT ALPIN 5 MO
225/45 R18 95H | QALSKMI120408

Pozrite si štítok produktu >  283 €

Trieda E (213), CLS (257)

Michelin PILOT ALPIN 5 MO
245/40 R19 98V | QALSKMI092979

Pozrite si štítok produktu >  388 €

Trieda E (213), Trieda E kupé (238), CLS (257)

Goodyear ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE MO
245/45 R18 100V | QALSKGO532415

Pozrite si štítok produktu >  343 €

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

Michelin ALPIN 5 MO 
205/60 R16 92H | QALSKMI545351

Pozrite si štítok produktu > 168 €

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

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO 
205/55 R17 91H | QALSKBR9364

Pozrite si štítok produktu >  268 €

https://eprel.ec.europa.eu/qr/479696
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382118
https://eprel.ec.europa.eu/qr/801318
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595763
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479650
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595763
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595762
https://eprel.ec.europa.eu/qr/482750
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595419
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595417
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479374
https://eprel.ec.europa.eu/qr/409749
https://eprel.ec.europa.eu/qr/531112
https://eprel.ec.europa.eu/qr/408850
https://eprel.ec.europa.eu/qr/408680
https://eprel.ec.europa.eu/qr/529420
https://eprel.ec.europa.eu/qr/410954
https://eprel.ec.europa.eu/qr/380993
https://www.mercedes-benz.sk/passengercars/being-an-owner/local/sezonne-prezuvanie.html


Náplň zmes  
do ostrekovača zimná (1 l)  
10,40 € / A002986147109

Čistič na okná 
zvnútra 
16,60 € / A001986387112 

Rozmrazovací sprej 
14,60 € / A000989182511 

Autobatéria, 80 Ah 
396,00 € / A001982810864 

Autobatéria prídavná, 12 Ah 
163,90 € / A000982960825
 

Nabíjačka autobatérie, 5A 

111,80 € / A0009823021

Usmerňovač
Kontroluje, nabíja a oživuje akumulátor  
vozidla, aj keď je úplne vybitý. Je tiež  
dokonale prispôsobený sofistikovanej  
elektronike vášho vozidla Mercedes-Benz. 

Studené rána, snehové búrky, poľadovice a záveje. To všetko sú silní súperi na zimných cestách, ale vy máte 
silného spojenca. Originálne autobatérie Mercedes-Benz, ktoré podporujú systém Start-Stop a ušetria vám  
až 1,2 litra na 100 km, a tiež ďalšie špičkové príslušenstvo na zimu, ktorá má okrem svojej priateľskej stránky  
aj tú drsnejšiu. Užívajte si jej krásu, ale udržujte si pred ňou náskok a výhodu.

ZIMNÉ MRAZY  
POD KONTROLOU!
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Krátke zimné dni prinášajú vodičom obmedzenú viditeľnosť. Originálne stierače Mercedes-Benz poskytujú ten 
najlepší výkon pre vaše predné a zadné okná. Konštrukcia aerodynamických ramien stieračov umožňuje tesný 
kontakt so zakriveným povrchom okien. To následne zabezpečí rýchle a presné odstránenie vlhkosti a nečistôt. 
Sledujte svoje stierače a keď uvidíte, že čierna indikačná bodka sa mení na žltú, znamená to, že je potrebné  
stierače vymeniť za nové. Čisté okná vám zaistia bezpečnejšiu jazdu.

ZIMNÉ  
 VÝHĽADY
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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

 59,40 € 
 59,40 € 
 63,60 € 
 63,60 € 
 70,55 € 
 79,00 € 
 70,55 € 
 75,00 €  

A2478206700
A1678204903
A2478207801
A2478206900
A2478206900
A2478206900
A2538208700
A1678204903

 17,40 €
 15,90 € 
16,10 €

 15,90 €
 15,90 €
 15,90 €
 16,10 €
 15,90 €

Stierače čelného skla Stierače zadného skla

A (177)
CLA (118)
B (247), GLA (247)
GLB (247)
C (206)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)
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Ďalšie informácie
navštívte našu webovú stránku.

Navštívte webovú stránku

JESEŇ
JE TU!
Prichádza ročné obdobie, ktoré so sebou prináša väčšiu záťaž pre vás i vaše vozidlo Mercedes-Benz.  
Práve v tomto čase je dobré venovať zvýšenú pozornosť praktickému a šikovnému príslušenstvu,  
ktoré vám pomôže chrániť vozidlo aj počas daždivých jesenných dní.

Pre viac informácií kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz. Jesenná ponuka platí  
do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. Súčasťou jesennej ponuky sú len vybrané produkty z každej kategórie.

Akčná jesenná ponuka −15 %

Nárazník a prah batožinového
priestoru bez škrabancov

Ochranný kryt
Ochranný kryt zadného nárazníka chráni nielen batožinový 
priestor pred znečistením, ale aj nárazník a prah 
batožinového priestoru pred poškriabaním.

• Farba: čierna
• Materiál: plast
• Jednoduchá montáž
• Môže byť použitý rôznymi spôsobmi

Udržujte batožinový priestor čistý 

Vanička do batožinového priestoru
Na každodennú prepravu je tu ľahko umývateľná 
vanička do batožinového priestoru. Je optimálne 
prispôsobená batožinovému priestoru a ideálna 
na prepravu vecí po náročnej a daždivej jesennej 
expedícii.

• Neutrálna vôňa
• Odolná voči nárazom
• Polypropylén odolný voči rozbitiu
• Protišmyková plástová štruktúra

Vystrojte svoj Mercedes-Benz

Ochranná plachta AMG do interiéru
Elastické lemovanie v prednej a zadnej časti zabezpečuje, 
že plachta zostáva na svojom mieste a poskytuje ideálne 
uchytenie najmä pre modely AMG, ktoré majú nezávislú 
konštrukciu prednej časti. Vyvinutá na ochranu vášho 
vozidla pred prachom a poškriabaním.

• Priedušná vonkajšia vrstva
• Syntetické vlákno odolné voči roztrhnutiu
• Antistatická vnútorná vrstva z flanelu

Podlahové rohože dokonale
prispôsobené vášmu vozidlu

Celosezónne podlahové rohože 
Rohože sú presne prispôsobené vášmu vozidlu 
Mercedes-Benz na základe originálnych CAD údajov 
vozidla. Dajú sa pripevniť klipsňou k podlahe vozidla, 
aby sa zabránilo ich šmýkaniu. Podlahové rohože musia 
prejsť prísnym testovaním, kým sú hodné loga hviezdy.

• Odolnosť
• Farba odolná voči vyblednutiu
• Neutrálna vôňa

https://www.mercedes-benz.sk/passengercars/being-an-owner/product-of-season-offers.html 


Táto brožúra bola publikovaná v r. 2022. Pri zobrazených produktoch mohlo dôjsť od publikácie tejto brožúry (10/2022) 
k zmenám. Všetky ceny v brožúre sú uvedené vrátane DPH. Ceny sú uvedené za jednu pneumatiku. Ceny pneumatík sú platné 
do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. Výrobca si v čase trvania dodávok vyhradzuje právo na konštrukčné alebo tvarové 
zmeny, farebné odchýlky a zmeny obsahu dodávok, pokiaľ budú tieto zmeny alebo odchýlky, s ohľadom na záujmy predajcu, 
únosné pre zákazníka. Pokiaľ výrobca, prípadne predajca používa na označenie objednávky alebo na popis ponúkaného 
výrobku značky alebo číselné údaje, nevyplývajú z nich samotných žiadne práva. Vizualizácia pneumatík je ilustratívna, 
nezobrazuje skutočnú vzorku, ale iba dizajn hliníkového disku. Na vyobrazeniach môžu byť uvedené aj príplatkové výbavy 
a príslušenstvo, ktoré nie sú súčasťou štandardnej dodávky. Farebné odchýlky sú podmienené kvalitou tlače. Táto publikácia 
môže obsahovať produkty alebo služby, ktoré nie sú v niektorých krajinách k dispozícii. Pre aktuálne a podrobnejšie informácie 
sa obráťte, prosím, na svojho najbližšieho autorizovaného predajcu Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.sk


