
A tél minden autó számára igazi kihívást jelent. Győződjön meg róla, 
hogy Mercedes-Benz autója készen áll a legzordabb időjárásra is!

Készüljön fel a télre!
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Téli átalakulás a Mercedes-Benzzel.
Bevezetés.

Gördüljön át a télen!
Téli ellenőrzés.

A jövő Mercedese!
A Mercedes me Store digitális termékei.

Vigyen új ragyogást a télbe!
Mercedes-Benz komplett kerekek.

Ablak a télre.
Ablaktörlők.

Egy lépéssel a fagy előtt.
Akkumulátorok és tisztítószerek.

Élvezze az őszt Mercedes-Benz stílusban.
Szezonális termékeink.
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TARTALOM TÉLI ÁTALAKULÁS  
A MERCEDES-BENZZEL.
Alacsony hőmérsékletnél megváltozik az autó viselkedése. Télen számos autófolyadék esetében más 
összetételre van szükség, és a hideg jobban megterheli az autó teljesítményét. A Mercedes-Benz 
márkaszervizekben felkészítjük autóját a legnehezebb téli körülményekre is. Profi csapatunk gondoskodik 
autójáról. Ellenőrizzük a biztonsági berendezéseket, valamint minden olyan elemet, amely biztosítja a vezetési 
kényelmet és biztonságosabbá teszi az utazást. Fontos, hogy a hivatalos Mercedes-Benz márkaszervizben 
végzett rendszeres karbantartás segít megőrizni autója értékét. 
 
Tekintse meg valamennyi vonzó ajánlatunkat, amellyel az új szezonra készültünk Önnek! Válogasson  
új megjelenésű, eredeti Mercedes keréktárcsáink között is! Készüljön fel az előttünk álló hideg napokra,  
és utazzon biztonságosan!
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GÖRDÜLJÖN  
ÁT A TÉLEN!
Hamarosan itt a tél. Győződjön meg róla, hogy autója 
felkészült rá! Ellenőrizze a fékeket és a lámpákat, valamint 
minden olyan elemet, amely biztonságosabbá teszi  
a téli utazást! Foglaljon időpontot a téli átvizsgálásra  
a Mercedes-Benz hivatalos márkaszervizeiben!

A téli ellenőrzés során, képzett technikusaink  
a következőket vizsgálják:

• Gumiabroncsnyomás és futófelület állapota
• Világítóberendezések működése és beállítása
• Fékbetétek (szemrevételezésessel)
• Alváz állapota (szemrevételezéssel)

A JÖVŐ  
MERCEDESE.

Töltse le a Mercedes me Store alkalmazást, és 
válasszon kifejezetten az Ön autójára szabott 
digitális termékeket.

*A rendelkezésre álló termékek a jármű felszereltségétől függően változhatnak.
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Foglaljon időpontot  
téli átvizsgálásra!

Foglaljon most!

• Motorolajszint
• Légkondicionáló működés ellenőrzés, tisztítás
• Szélvédő- és fényszórómosók
• Ékszíj feszessége és állapota
• Kürt működőképessége
• Ablaktörlők állapota
• Szélvédő állapota

Csak néhány, a Mercedes me nyújtotta digitális szolgáltatásainkból. 
Töltse le a Mercedes me Store alkalmazást, és fedezzen fel számos, az Ön igényeire szabott szolgáltatást!

TÁVIRÁNYÍTÓ.
Bezárni az ajtókat, kinyitni  

az ablakokat vagy ellenőrzni  
az üzemanyagszintet?

Mindez egy ujjmozdulattal  
elintézhető!

FEDÉLZETI KAMERA.
Dokumentálja útját és  

a parkolási helyzetét a Mercedes 
technológiájának segítségével.

LOPÁS ÉS PARKOLÁSI KÁR 
BEJELENTÉSE.

Az okostelefonra érkező értesítés 
valós időben tájékoztatja Önt,  
ha járművét elmozdítják vagy 

megsértik. A Mercedes me App  
a kár nagyságáról is küld  

információt.

JÁRMŰKERESŐ.
Volt már Önnel is olyan, hogy  
nem emlékezett, hol parkolt? 
Okostelefonja azonnal segít, 

amennyiben az autó 1,5 km-es 
körzetben található.

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.ro/passengercars/services/online-appointment-booking.html?owda=misc#/dealer
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A megadott árak bruttó árak és 1 darab kerékre (abronccsal) vonatkoznak, szerelés nélkül. Az feltűntetett ár tájákoztató jellegű, 
árajánlatért keresse fel márkaszervízeink egyikét.
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VIGYEN ÚJ RAGYOGÁST  
A TÉLBE!

A legjobb illeszkedés
A zökkenőmentes utazásért és az optimális kényelemért.

Legmagasabb szintű biztonság
Kerekeinket folyamatosan teszteljük és fejlesztjük, hogy azok megfeleljenek a Mercedes-Benz 
legszigorúbb követelményeinek.

Tartós szépség
Speciális korróziógátló bevonat segíti, hogy kerekeink sokáig ragyogjanak.

Keréktárcsa-választékunkkal kapcsolatban forduljon a Mercedes-Benz hivatalos márkaszervizének 
képviselőjéhez! Segítünk kiválasztani az Ön autójához leginkább illő terméket.

Az igazi szépség nem szezonális. Idén válasszon autójára a legújabb Mercedes-Benz 
keréktárcsákból! Az esztétikus megjelenés, teljesítmény és minőség tökéletes összhangja. 
Válassza ki az Önnek legjobban tetsző keréktárcsát, és fedezze fel a komplex élményt!

Tekintse meg komplett Mercedes-Benz 
kerékszettjeinket!

Fedezze fel!

Osztály A (177), B (247), CLA (118)
5 dupla-küllős keréktárcsa

Bridgestone Blizzak LM001 MO

225/45 R 18 91H 

Lásd a termékcímkét >

Q4401419109 0E/1E

Osztály A (177), B (247), CLA (118)
5 küllős keréktárcsa 

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

225/40 R19 93H

Lásd a termékcímkét >

Q4401417134 4E/5E

Osztály E (213), CLS (257), E Kupé (238)
5 dupla-küllős keréktárcsa

Michelin Pilot Alpin 5 MO

Elülső: 245/40 R19 98V

Lásd a termékcímkét >

Q4401415115 4E/5E

Osztály E (213), CLS (257), E Kupé (238)
5 dupla-küllős keréktárcsa

Michelin Pilot Alpin 5 MO

Hátulsó: 275/35 R19 100V

Lásd a termékcímkét >

Q4401415116 5E/6E

Osztály C (206)
5 dupla-küllős keréktárcsa

Goodyear 

UltraGrip Performance G1 MO

225/50 R17 98H

Lásd a termékcímkét >

Q4401414107 6E/7E

Osztály C (206)
5 dupla-küllős keréktárcsa

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

225/45 R18 95H

Lásd a termékcímkét >

Q4401417149 0E/1E

Osztály E (213), E Kupé (238)
5 küllős keréktárcsa 

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

245/45 R18 100V

Lásd a termékcímkét >

Q4401417132 9E/0E

Osztály S (223)
10 küllős keréktárcsa Y

Bridgestone  Blizzak LM001 MO-S

255/40 R20 101V

Lásd a termékcímkét >

Q4401419112 6E/7E

https://eprel.ec.europa.eu/qr/381497
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595791
https://eprel.ec.europa.eu/qr/408680
https://eprel.ec.europa.eu/qr/409021
https://eprel.ec.europa.eu/qr/529835
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595127
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595003
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382674
https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/services/wheels.html
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A megadott árak bruttó árak és 1 darab kerékre (abronccsal) vonatkoznak, szerelés nélkül. Az feltűntetett ár tájákoztató jellegű, 
árajánlatért keresse fel márkaszervízeink egyikét.
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A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. A jármű féktávolsága függ a jármű típusától, korától, a használt fékektől és abroncsoktól,  
valamint az útfelülettől, a vezetési stílustól és a vezetési körülményektől. (Forrás: Continental AG)

1,6 mm-es futófelület - nem megfelelő futófelület-mélység. A fékút hossza veszélyes helyzetet 
teremthet.

8 mm-es futófelület - optimális fékút havon.

4 mm-es futófelület - túl alacsony. Jelentősen megnöveli a fékutat.

+14 m

+26 m

A téli utakon a következő alapvető biztonsági szabály érvényes: minél mélyebb a gumiabroncs 
futófelülete, annál rövidebb a fékút.

A GUMIABRONCS PROFILJA KULCSFONTOSSÁGÚ.
Fékezés havon 50 km/óráról megállásig.

BIZTONSÁGOS TÉL 
KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL 
A MERCEDES-BENZZEL.

Osztály S (223)
10 küllős keréktárcsa 

Hamkook WiNter i*cept evo2 MOE

255/45 R19 104V

Lásd a termékcímkét >

Q44054311000E

GLA (247), GLB (247)
10 küllős keréktárcsa 

Continental

WinterContact TS 850 P MOE

215/60 R18 98H

Lásd a termékcímkét >

Q44056111005E

GLC SUV (X253), GLC Kupé (C253)
10 küllős keréktárcsa 

Pirelli Scorpion Winter MOE

235/55 R19 101H

Lásd a termékcímkét >

Q4405617100 2E/3E

GLE (167), GLE Kupé (167), GLS (167)
5 dupla-küllős keréktárcsa 

Pirelli Scorpion Winter MO

Elülső: 275/45 R21 107V

Lásd a termékcímkét >

Q4401417152 0E/1E

GLA (247), GLB (247)
5 dupla-küllős keréktárcsa

Bridgestone BLIZZAK LM001 MO

235/50 R19 99H

Lásd a termékcímkét >

Q4403019102 4E/5E

GLC SUV (X253), GLC Kupé (C253)
5 küllős keréktárcsa 

Bridgestone Blizzak LM-80 EVO MO

235/60 R18 103H

Lásd a termékcímkét >

Q4403019101 2E/3E

GLE (167), GLE Kupé (167), GLS (167)
5 dupla-küllős keréktárcsa 

Pirelli Scorpion Winter MO

Hátulsó: 315/40 R21 111V

Lásd a termékcímkét >

Q4401417152 2E/3E

GLS (X167)
5 küllős keréktárcsa 

Continental

WinterContact TS 850 P MO

275/50 R20 113V

Lásd a termékcímkét >

Q4403011102 1E/2E

EQC (293)
5 küllős keréktárcsa 

Bridgestone Blizzak LM005 MO

235/55 R19 105H

Lásd a termékcímkét >

Q4403019102 6E/7E

EQA (243), EQB (243)
10 küllős keréktárcsa 

Continental

WinterContact TS 850 P MOE

215/60 R18 102T

Lásd a termékcímkét >

Q44056111006E

https://eprel.ec.europa.eu/qr/626788
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479696
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595018
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595419
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382118
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382216
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595861
https://eprel.ec.europa.eu/qr/482750
https://eprel.ec.europa.eu/qr/420007
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479650


WinterFit ablakmosó 
koncentrátum  

A002986147109

Ablak és műszerfal 
tisztító (belülre) 

A001986387112 

Szélvédő jégoldó 

A000989182511 

Akkumulátor 80 Ah 

A001982810864 

Segéd akkumulátor 

A000982960825

Akkumulátortöltő 
csepptöltő funkcióval, 5A 

A0009823021

Akkumulátor töltő
Ellenőrzi, feltölti és újraéleszti az autó 
akkumulátorát, még akkor is, ha az teljesen 
lemerült. Tökéletesen ráhangolódik az 
Ön Mercedes-Benz autójának kifinomult 
elektronikájára is.

Hideg reggelek, hóviharok, jégcsapok és hófúvások. A téli időjárás kemény ellenfél lehet, de tudunk 
egy erős szövetségest. Az eredeti Mercedes-Benz akkumulátorok, amelyek támogatják a Start-Stop 
rendszert, és akár 1,2 litert is megtakarítanak Önnek 100 km-en, valamint egyéb kiváló minőségű 
kiegészítők, amelyek barátságosabbá teszik a legzordabb telet is. Élvezze az évszak szépségét anélkül, 
hogy a fagy miatt kellene aggódnia!

EGY LÉPÉSSEL  
A FAGY ELŐTT! 20
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A csapadékos idő korlátozza a látási viszonyokat. Az eredeti Mercedes-Benz első és hátsó ablaktörlők a legjobb 
teljesítményt nyújtják. Az aerodinamikus ablaktörlő karok kialakítása lehetővé teszi az ablakok ívelt felületének 
szoros érintkezését. Ez pedig biztosítja a nedvesség és a szennyeződés gyors és pontos eltávolítását. Figyelje meg 
az ablaktörlőket, és ha látja, hogy a fekete jelzőpont sárgára változik, az azt jelenti, hogy az ablaktörlőket ideje 
lecserélni. Tartsa tisztán az ablakát, így biztonságosabban vezethet!

ABLAK  
A TÉLRE.

10

Ab
la

kt
ör

lő
k.

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

A2478206700
A1678204903
A2478207801
A2478206900
A2478206900
A2478206900
A2538208700
A1678204903

Első ablaktörlők Hátsó ablaktörlők

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

További információkért  
látogasson el weboldalunkra!
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KÖZELEG  
AZ ŐSZ!
Ez az évszak még tartogathat meglepetéseket és kihívásokat Önnek és Mercedes-Benz járművének.  
Éppen ezért érdemes már most gondolni a praktikus kiegészítőkre, amelyek segítik megvédeni járművét  
a közelgő esős, őszi napokon. 

További információért forduljon hivatalos Mercedes-Benz szervizéhez!Az akció 2022. november 30-ig vagy  
a készlet erejéig tart. Egyes kategóriákban csak kiválasztott termékek szerepelnek az őszi ajánlatban.

Lökhárító és csomagtér‑küszöb  
karcolások nélkül.

Küszöbvédők
A harmonikaszerű védőborítás nemcsak a csomagtartót  
védi a szennyeződésektől, hanem a lökhárítót és  
a csomagtér-küszöböt is megóvja a karcoktól.

• Szín: fekete
• Anyag: műanyag
• Egyszerűen felszerelhető
• Keresztirányban is használható

Óvja meg a szennyeződésektől a 
csomagtartóját! 

Csomagtértálca
A mindennapi szállításhoz íme egy könnyen 
tisztítható csomagtértálca. Optimálisan illeszkedik  
a rakodófelülethez, így tökéletesen alkalmas  
a csomagtér megóvására, még akkor is, ha egy  
kiadós őszi túra után pakolunk bele.

• Ütésálló
• Törésálló polipropilén
• Csúszásgátló méhsejtes szerkezet

Szezonális kiegészítők  
Mercedes‑Benz járművekhez.

AMG beltéri autóponyva
Az elöl és hátul is megtalálható elasztikus szegély 
biztosítja, hogy a ponyva a helyén maradjon, és tökéletesen 
illeszkedjen, különösen az AMG modellek esetében, 
amelyek önálló orr-rész kialakítással rendelkeznek. Úgy 
fejlesztettük ki, hogy megvédje járművét a portól és a 
karcolásoktól.

• Lélegző külső réteg
• Szakadásmentes szintetikus szál
• Antisztatikus belső réteg flanelből

Padlószőnyegek tökéletesen  
autójára szabva.

Négyévszakos padlószőnyegek 
A szőnyegek az eredeti CAD-adatok alapján  
készülnek kifejezetten a Mercedes-Benz járművekhez.  
A csúszás megakadályozása érdekében a jármű 
padlójához patentokkal rögzíthető. A padlószőnyegek 
szigorú teszteken esnek át, hogy megfeleljenek  
a csillagos emblémának.

• Tartósság
• Fakulásálló szín
• Semleges szag

https://www.mercedes-benz.hu/passengercars/mercedes-benz-cars/campaign/nyari-ajanlat/nyari-ajanlat-stage.module.html
https://www.mercedes-benz.hu/passengercars/campaigns/seasonal-product.html


Fontos tudni: A brosúra nyomdába küldése óta (2022. december) elképzelhető, hogy változtak a termékek. A gyártó
fenntartja a jogot, hogy a szállítási időszakban megváltoztassa a dizájnt, a formai kialakítást, a színt és a specifikációt,
amennyiben ezek a változtatások észszerűnek tekinthetőek a vásárló szempontjából, és a szállító érdekeit is figyelembe
veszik. Amennyiben a szállító vagy a gyártó szimbólumokat vagy számokat használ a megrendelés vagy a megrendelés
tárgyának leírására, kizárólag ezekből nem lehet jogokat megállapítani. Az illusztrációkon olyan tartozékok és opcionális
felszerelések is szerepelhetnek, amelyek nem tartoznak az alapfelszereltséghez. A színek a nyomtatási eljárás korlátai miatt 
némileg eltérhetnek a brosúrában feltüntetettektől. Ez a brosúra olyan modelleket és szolgáltatásokat is tartalmazhat,
amelyek bizonyos országokban nem állnak rendelkezésre. A törvényi előírásokra, jogi követelményekre és adózásra
vonatkozó információk a nyomdába küldéskor csak a Német Szövetségi Köztársaságra vonatkoznak. További részletekért
keresse szokásos Mercedes-Benz márkakereskedőjét.
www.mercedes-benz.hu
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