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Používanie s 
používateľský
m účtom 
Mercedes 
PRO je možné 
prostredníctvo
m portálu 
Mercedes 
PRO Portal

Používanie s 
používateľský
m účtom 
Mercedes 
PRO je možné 
prostredníctvo
m nástroja na 
manažovanie 
vozidiel 
(VMT)

Používanie s 
používateľský
m účtom 
Mercedes 
PRO je možné 
prostredníctvo
m aplikácie 
Mercedes 
PRO connect

Používanie je 
možné 
prostredníctvo
m 
multimediáln
eho systému
vo vozidle 

Potrebné mimoriadne
výbavy
(kódy výbavy)

Dostupnosť 
v prípade 
nasledujúcich 
konštrukčných radov 
od dátumu výroby

Informácie/
obmedzenia
(v prípade nasledujúcich konštrukčných radov od 
dátumu výroby)

Produkty

Optimalizovaná podpora

Nehodový a poruchový manažment

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Manažment údržby a 
opráv

• •  

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Služba je pre vozidlá Mercedes-Benz Vito 
s motormi Euro 6c k dispozícii len v obmedzenej 
miere (predajcovi Mercedes-Benz sú odosielané 
informácie o nutnosti vykonania opravy, avšak 
žiadne informácie o nutnosti vykonania údržby).

Pre vozidlá Mercedes-Benz Vito MOPF XM0 je 
služba k dispozícii len v obmedzenej miere (len 
manažment opráv (brzda, brzdová kvapalina), 
manažment údržby nie (servis A/B)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)

Pre kompletné využívanie balíka služieb 
Manažment údržby a opráv je potrebné si zvoliť 
preferovaného servisného partnera Mercedes-
Benz.

Odporúčania k manipulácii vychádzajú z aktuálneho 
pokrytia komponentov „Mercedes-Benz Van 
Uptime“. Odporúčania k manipulácii nie sú zárukou 
zabránenia poruchám.

Diagnóza vozidla na diaľku a 
diagnostika na diaľku

Diagnóza vozidla na diaľku

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Diagnostika na diaľku

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

• = používanie služieb je možné prostredníctvom tohto technického zariadenia.

Služby Mercedes PRO connect sú zákazníkovi k dispozícii prostredníctvom určitých používateľských prístupov. Rozsah a dostupnosť služieb sa však môžu líšiť v závislosti od toho, prostredníctvom ktorých používateľských 
prístupov sú služby využívané. Geografická dostupnosť služieb Mercedes PRO môže byť obmedzená na určité krajiny. Informácie o rozsahu a dostupnosti služieb získate na portáli Mercedes PRO Portal alebo u vášho 
predajcu. 

Používateľské prístupy Ďalšie informácie

Prehľad služieb Mercedes PRO connect
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Efektívny manažment vozidla
(Pre aktivácie do 30. 11. 2020 
vrátane: Efektívne riadenie 
vozového parku)

Status vozidla • •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Napätie akumulátora nie je k dispozícii pre vozidlá 
Mercedes-Benz Vito MOPF a 
triedu V MBUX.

Stav uzamknutia samostatne sa otvárajúceho 
zadného skla (W64) sa v prípade vozidiel Trieda V 
MBUX zobrazuje prostredníctvom statusu zadných 
výklopných dverí.

Varovanie týkajúce sa chladiaceho média nie je k 
dispozícii pre elektrické vozidlá.
Stav štartovacieho akumulátora v aplikácii nie je k 
dispozícii pre vozidlá eSprinter.

Výška hladiny aditíva Adblue je k dispozícii len pre 
vozidlá Mercedes-Benz Vito s motormi Euro-6d-
TEMP.

Logistika vozidiel • •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Nabíjacie stanice sa zobrazujú len vtedy, ak bola 
služba priradená minimálne k jednému elektrickému 
vozidlu. Nemožno zaručiť, že sa budú zobrazovať 
všetky verejné nabíjacie stanice.

Výstraha pred krádežou • •

Len v kombinácii s 
možnosťami 
„Balík ochrany proti 
krádeži” (FY1) 
„Poplašné zariadenie” 
(FZ5)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Služba „Výstraha pred krádežou“ je vo vozidlách 
Vito MOPF, eVito a Trieda V MBUX k dispozícii len 
prostredníctvom nastavených geografických 
ohraničení pre krádež a nie prostredníctvom 
poplašného zariadenia.

• = používanie služieb je možné prostredníctvom tohto technického zariadenia.

Služby Mercedes PRO connect sú zákazníkovi k dispozícii prostredníctvom určitých používateľských prístupov. Rozsah a dostupnosť služieb sa však môžu líšiť v závislosti od toho, prostredníctvom ktorých používateľských 
prístupov sú služby využívané. Geografická dostupnosť služieb Mercedes PRO môže byť obmedzená na určité krajiny. Informácie o rozsahu a dostupnosti služieb získate na portáli Mercedes PRO Portal alebo u vášho 
predajcu. 

Prehľad služieb Mercedes PRO connect
Používateľské prístupy Ďalšie informácie
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Vylepšená navigácia 

Aktuálne informácie o premávke •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
(E1E) alebo 
navigáciou Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Komunikácia automobilu s okolím •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
(E1E) alebo 
navigáciou Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Aktualizácia máp online • •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
(E1E) alebo 
navigáciou Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Funkcie navigácie: Počasie •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Trieda V MBUX – 447 
(od 03/2020)

Funkcie navigácie:
Ceny na čerpacích staniciach •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910
(do 06/2020)
Trieda V MBUX - 447
(03/2020 - 06/2020)

UPOZORNENIE: Ponuka služby platí do 
01. 06. 2020 vrátane.

Funkcie navigácie: 
Voľné parkovacie miesta •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910
(do 06/2020)
Trieda V MBUX – 447 
(od 03/2020)

Funkcie navigácie: 
Lokálne vyhľadávanie •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910
(od 06/2018; 09/2018)
Trieda V MBUX - 447 
(od 03/2020)

*Ďalšie služby na nasledujúcej strane

• = používanie služieb je možné prostredníctvom tohto technického zariadenia.

Služby Mercedes PRO connect sú zákazníkovi k dispozícii prostredníctvom určitých používateľských prístupov. Rozsah a dostupnosť služieb sa však môžu líšiť v závislosti od toho, prostredníctvom ktorých používateľských 
prístupov sú služby využívané. Geografická dostupnosť služieb Mercedes PRO môže byť obmedzená na určité krajiny. Informácie o rozsahu a dostupnosti služieb získate na portáli Mercedes PRO Portal alebo u vášho 
predajcu. 

Prehľad služieb Mercedes PRO connect
Používateľské prístupy Ďalšie informácie
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Vylepšená navigácia 

Multimediálne funkcie: Internetové 
rádio •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
(E1E) alebo 
navigáciou Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)

Niektoré aplikácie je pred použitím najskôr potrebné 
aktivovať na portáli Mercedes PRO Portal.
 
Pre využívanie rôznych funkcií („Internetové rádio“ 
a „Prehliadač“) je potrebný dodatočný objem dát, 
ktorý môžete získať u svojho mobilného operátora. 
Ďalšie informácie získate od svojho predajcu 
Mercedes-Benz.

Multimediálne funkcie: Ovládanie 
rečou/
Onlinové ovládanie hlasom 
LINGUATRONIC 

•

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
(E1E) alebo 
navigáciou Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Niektoré aplikácie je pred použitím najskôr potrebné 
aktivovať na portáli Mercedes PRO Portal. 

Multimediálne funkcie: 
Globálne vyhľadávanie 
vrátane W3W

•

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
(E1E) alebo 
navigáciou Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Niektoré aplikácie je pred použitím najskôr potrebné 
aktivovať na portáli Mercedes PRO Portal. 

Multimediálne funkcie: Prehliadač •

Sprinter iba v spojení s 
10“ MBUX (E4M) alebo 
7” MBUX (E3M) 
s navigáciou (E1E)
Trieda V iba v spojení 
s MBUX s navigáciou 
(E1E) alebo 
navigáciou Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Niektoré aplikácie je pred použitím najskôr potrebné 
aktivovať na portáli Mercedes PRO Portal. 

Pre využívanie rôznych funkcií („Internetové rádio“ 
a „Prehliadač“) je potrebný dodatočný objem dát, 
ktorý môžete získať u svojho mobilného operátora. 
Ďalšie informácie získate od svojho predajcu 
Mercedes-Benz.

Aktuálne informácie o premávke

Aktuálne informácie o premávke •
Audio 40 (EA4) a Live 
Traffic Information 
(EY2).

Vito MOPF 
(od 07/2020)
eVito – 447 
(od 07/2020)

• = používanie služieb je možné prostredníctvom tohto technického zariadenia.

Služby Mercedes PRO connect sú zákazníkovi k dispozícii prostredníctvom určitých používateľských prístupov. Rozsah a dostupnosť služieb sa však môžu líšiť v závislosti od toho, prostredníctvom ktorých používateľských 
prístupov sú služby využívané. Geografická dostupnosť služieb Mercedes PRO môže byť obmedzená na určité krajiny. Informácie o rozsahu a dostupnosti služieb získate na portáli Mercedes PRO Portal alebo u vášho 
predajcu. 

Prehľad služieb Mercedes PRO connect
Používateľské prístupy Ďalšie informácie

*Pokračovanie služieb z predošlej strany
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Diaľkové ovládanie vozidla

Diaľkové ovládanie vozidla •

Nezávislé kúrenie: H12 Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Nezávislé kúrenie je k dispozícii len pre vozidlá so 
spaľovacím motorom.

• = používanie služieb je možné prostredníctvom tohto technického zariadenia.

Služby Mercedes PRO connect sú zákazníkovi k dispozícii prostredníctvom určitých používateľských prístupov. Rozsah a dostupnosť služieb sa však môžu líšiť v závislosti od toho, prostredníctvom ktorých používateľských 
prístupov sú služby využívané. Geografická dostupnosť služieb Mercedes PRO môže byť obmedzená na určité krajiny. Informácie o rozsahu a dostupnosti služieb získate na portáli Mercedes PRO Portal alebo u vášho 
predajcu. 

Prehľad služieb Mercedes PRO connect
Používateľské prístupy Ďalšie informácie
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služieb

Rozhranie tretích poskytovateľov 
služieb •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Trieda V MBUX - 447
(od 03/2020)

Predpokladom je, že dielňa, ktorú si vyberiete, túto 
službu ponúka a poskytne k dispozícii dané 
rozhranie pre vozidlá Mercedes-Benz.

Prehľad služieb Mercedes PRO connect
Používateľské prístupy Ďalšie informácie

• = používanie služieb je možné prostredníctvom tohto technického zariadenia.

Služby Mercedes PRO connect sú zákazníkovi k dispozícii prostredníctvom určitých používateľských prístupov. Rozsah a dostupnosť služieb sa však môžu líšiť v závislosti od toho, prostredníctvom ktorých používateľských 
prístupov sú služby využívané. Geografická dostupnosť služieb Mercedes PRO môže byť obmedzená na určité krajiny. Informácie o rozsahu a dostupnosti služieb získate na portáli Mercedes PRO Portal alebo u vášho 
predajcu. 
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prostredníctvo
m 
multimediáln
eho systému
vo vozidle 

Potrebné mimoriadne
výbavy
(kódy výbavy)

Dostupnosť 
v prípade 
nasledujúcich 
konštrukčných radov 
od dátumu výroby

Informácie/
obmedzenia
(v prípade nasledujúcich konštrukčných radov od 
dátumu výroby)

Produkty
Diaľkové ovládanie nabíjania
eCharging

Diaľkové ovládanie nabíjania
eCharging

• •
Elektromotor 85 kW: 
ME0
Elektromotor 145 kW: 
ME4

eVito – 447 
(od 03/2019)
eSprinter – 910
(od 03/2020)

Po ukončení nabíjania jednosmerným prúdom nie 
je možné predklimatizovanie v čase odjazdu.

Prehľad služieb Mercedes PRO connect
Používateľské prístupy Ďalšie informácie

• = používanie služieb je možné prostredníctvom tohto technického zariadenia.

Služby Mercedes PRO connect sú zákazníkovi k dispozícii prostredníctvom určitých používateľských prístupov. Rozsah a dostupnosť služieb sa však môžu líšiť v závislosti od toho, prostredníctvom ktorých používateľských 
prístupov sú služby využívané. Geografická dostupnosť služieb Mercedes PRO môže byť obmedzená na určité krajiny. Informácie o rozsahu a dostupnosti služieb získate na portáli Mercedes PRO Portal alebo u vášho 
predajcu. 


