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 KEZDŐDJÖN A MŰSOR!
Egy este a schnönefeldi autósmoziban.

Kellemes nyári este a schnönefeldi autósmoziban: mialatt a filmsztárok a 200 m2-es mozivásznon játszanak, a legelső sorban is 

egy különleges sztár foglal helyet: a Mojave ezüstmetál C-osztály. A karbon hatású hátsó légterelő és az ehhez illő külső tükrök 

kiemelkedően sportos megjelenést adnak az autónak. Az autósmozi egyedi élményt nyújt: csukja be az ajtót, és máris élvezheti 

a filmet! A szomszédja nem zörög a zacskóval, és Ön kedve szerint állíthatja be a hangerőt. A multimédia rendszer a film hangját 

közvetlenül az utastérbe juttatja, és az SD térképes navigációs rendszer haza is vezeti Önt - vagy elviszi a nyolc németországi 

autósmozi bármelyikébe. Az autós moziban Önnek csak be kell állítania a megérkezéskor kapott rádiófrekvenciát, és máris 

 pereghet a film. Az USB portoknak és a Mercedes-Benz Power Charger intelligens töltőnek köszönhetően útközben hazafelé 

saját szórakoztató programját élvezheti a szabadon álló multimédiás kijelzőn.

HÁTSÓ SPOILER, KARBON HATÁSÚ. Mercedes-Benz Sport kiegészítő karbon hatású megjelenéssel. Harmónikusan  

illeszkedik az autója formájához. Az egyedi 3D efekt kihangsúlyozza a jármű sportos karakterét. A205 793 0500 | 195.713 Ft   

AJTÓKILINCS BETÉT, 2 DB-OS SZETT. Magasfényű ajtókilincs bemélyedés, króm dizájn. Védi a kilincs mögötti fényezést  

a karcoktól és egyedi megjelenést kölcsönöz. A205 760 4000 | 15.481 Ft.
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01 MERCEDES-BENZ NAVIGÁCIÓ. Felhasználóbarát navigáció precíz térképadatokkal és kiváló útvonal követéssel – nagy teljesítményű navigációs berendezéssel ruházza 

fel Audio 20 rendszerét. Csak be kell helyeznie az SD kártyát, ami tartalmazza a navigáció szotvert, valamint a térképállományt. A térkép megjelenítése a COMAND Online 

felhasználói élményét nyújtja nagy felbontású kijelzővel és színekkel számos kiegészítő információ megjelenítésével. 3D nézet precíz épület- és utcaképekkel, fotórealisztikus 

Cross-Traic és Lane Assistant információkkal a jobb tájékozódás érdekében. A kezelőszerv kész intuitív működésre. Hangvezérlés is elérhető. A Mercedes-Benz navigáció 

frissítéséhez Download Manager program áll rendelkezésre, amely elérhető a http://www.mb4.me/sd-card-navigation oldalon. Részletekről érdeklődjön valamelyik  

hivatalos Mercedes-Benz márkaképviseletnél. Audio 20, NTG5.5. A213 906 1408 | 197.358 Ft  HAMUTARTÓ. Fekete. Műanyag. Hőálló anyagokból készült. Használható 

a pohártartó, vagy az ajtó tárolórekeszében egyaránt modelltől függően. Nagy tartálya van, parázselnyomó, valamint cigarettatartó is kialakításra került. Mercedes-Benz 

dizájn. Méretek: magasság: 12,2 cm, alsó átmérő: 6,7 cm, felső átmérő: 8,4 cm. A177 810 8103 | 14.700 Ft.

02 KÜLSŐ TÜKÖRHÁZ BORÍTÁS, KARBON DIZÁJN. Az egyéni, sportos és dinamikus megjelenésért. 2 db-os szett. A205 811 0100 | 65.634 Ft  03 VILÁGÍTÓ  

KÜSZÖBSÍN, 2 DB-OS SZETT. Fehér, kivilágított Mercedes-Benz felirat elegáns rozsdamentes acél keretben. Cikkszám és ár C-osztályhoz. A205 680 4911 | 82.207 Ft 

VELÚR SZŐNYEG, CLASSIC, 4 DB-OS SZETT. Elegáns, minőségi velúr szőnyeg Mercedes-Benz felirattal. Különböző színekben elérhető, illeszkedve autója belső  

színvilágához. Pl. C-osztályhoz. A205 680 0404 9J74 | 44.869 Ft  ROZSDAMENTES ACÉL SPORT PEDÁLOK GUMI BORÍTÁSSAL. Rozsdamentes acél sport pedálok 

csúszásgátló kialakítással. A000 290 0500 | 47.466 Ft  04 FÉRFI DZSEKI. Tengerészkék színben. 100 % poliészter. Gyémánt hűtőrácshoz hasonló dizájnelemek. 

Szélálló. Magas,cipzárazható gallér, benne hajtogatható kapucni. Különböző zsebekkel. Karcsúsított szabás. Méretek: S–XXL. B6 695 8576–8580 | 55.000 Ft  FÉRFI 

PÓLÓ. Tengerészkék színben, bordó kontrasztokkal. 95 % viszkóz/5 % poliészter. Keskeny kerek nyakkal 1x1 bordával. Felhajtott ujjak. Ragasztott varratú mellzseb.  

Kontrasztvarrat többszínű cérnával a hátrészen és a derékon. Karcsúsított szabás. Méretek: S–XXL. B6 695 8586–8590 | 20.610 Ft  FÉRFI ÖV. Fekete színben. Olasz 

borjúbőr. Állítható méretű. Hossz: kb. 125 cm, szélesség: kb. 3,4 cm. B6 695 3047 | 27.490 Ft.
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Az autósmozi ötlete az USA-ból származik. Az 1920-as évek  

végén  Richard Milton Hollingshead egy meleg májusi estén egy 

 vetítőt  helyezett Mercedes-Benz 680 S autójának a tetejére,  

majd a  vezetőülésből nézte a garázs falára vetített filmet. 1933 

nyarán  pedig megnyitotta a világ első autós moziját. Az ötlet  

1960-ban  Németországba is eljutott. A schönefeldi autós mozi 

2009-ban nyitotta meg kapuit egy 20 000 m2-es területen,  

ahol többek között különleges food truck-ok várják a látogatókat.A
Z 
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01 EASY-PACK ÁLLÍTHATÓ TÁROLÓREKESZ. Használatával kis méretű tárgyak kényelmesen elhelyezhetőek és szállíthatóak a csomagtartóban. Kapacitása: 7–55 liter. 

Maximális terhelés: 10 kg. A205 680 0405 | 69.126 Ft  FÉRFI KARÓRA, SPORTIVE GMT. Nemesacél tok fekete PVD-bevonattal. 3D-hatású fekete számlap. Fekete 

szilikon szíj piros hangsúlyokkal. GMT funkció és világító mutatók. Vízálló 10 ATM-ig. Átmérő: kb. 43 mm. 515.24h svájci szerkezet. Csak a szerkezet svájci. B6 695 3568 | 

79.080 Ft  02 POKRÓC. Sötétbarna/piszkosfehér színben.100 % pamut. Halszálkás szövet, az 1926-os logóval. Logónyomatos pamut tartózsákkal. Gyártotta a FRAAS 

a Mercedes-Benz számára. Származási hely: Németország. Méretek: kb. 156 x 200 cm. B6 604 1560 | 37.810 Ft  NŐI KARÓRA, FASHION GOLD. Nemesacél tok 

aranyszínű PVD-bevonattal. Kék számlap 6 applikált Swarovski®-kristállyal. Kék bőr-szövet szíj. Aranysárga mutatók. Vízálló 5 ATM-ig. Átmérő: kb. 35,5 mm. Ronda 1002 

svájci szerkezet. Csak a szerkezet svájci. B6 695 3564 | 96.280 Ft  KRISTÁLY KARKÖTŐ. Rózsaarany/fekete színben. Nemesacél/üveg. Swarovski®- kristályokkal. 

Gyártotta a Swarovski® a Mercedes-Benz számára. Hossz: kb. 15,7 cm. B6 695 3584 | 34.360 Ft  03 PÉNZTÁRCA. Pénztárca, fekete színben, borjúbőrből. RFID  

védelemmel ellátva. Számos zsebbel rendelkezik érmék, kártyák számára. Méretek: kb. 12,5 x 2 x 10 cm. B6 695 3960 | 30.930 Ft  KRISTÁLY GYŰRŰ. Rózsaarany/

fekete színben. Nemesacél/üveg. Swarovski®-kristályokkal. Gyártotta a Swarovski® a Mercedes-Benz számára. A méret ékszerész segítségével állítható be. B6 695 3601 | 

24.280 Ft.
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Induljon a film! Az autósmozi különleges élmény. Amilyenre a mozirajongó Jelena és Tom 

vágyik. Az „Álom luxuskivitelben” című filmet választották, mert imádják a 60-as évek 

stílusát. „Audrey Hepburn igazi divatikon, és az egyik első society girl” – áradozik Jelena, 

aki alaposan kiélvezi a berlini éjszakai élet gazdag kínálatát. Stílusos öltözéke is össz-

hangban van a szavaival. „Szeretem a sportos lazaságot ötvözni a klasszikus darabokkal 

és kiegészítőkkel” – ezt kristály karkötője is alátámasztja. Az időjárás csípős, és Jelena 

előveszi az EASY-PACK komfort tárolódobozból kedvenc gyapjútakaróját, és ponchóként 

magára teríti. Majd mindketten visszaülnek a C-osztályba: tökéletes hely egy késő nyári 

estére az autósmoziban.

Autóval az álomgyárba.

KARBON HATÁSÚ DÍSZÍTÉS. Mercedes-Benz Sport kiegészítő karbon hatású megjelenéssel. Harmónikusan 

illeszkedik az autója formájához. Az egyedi 3D efekt kihangsúlyozza a jármű sportos karakterét. A jármű 

dokumentációjában nincs szükség változtatásra. Felszerelése speciális ragasztószalaggal történik. 

A205  820  9601 | 61.570 Ft  KERÉKKÖZÉP, CSILLAG BABÉRKOSZORÚVAL. A Mercedes-Benz 

 kerékközepek tökéletes kiegészítői az eredeti alufelniknek. Megóvják a kerékagyat, többféle egyedi dizájnban 

elérhető az összes Mercedes-Benz kerék számára. A222  400  2200  9040 | 5.124 Ft  10 KÜLLŐS 

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 48,3 cm (19"), magasfényű díszítéssel. A205 401 2900 7X72 | 137.243 Ft.

MERCEDES-BENZ 

 EREDETI TARTOZÉKOK 

KONFIGURÁTOR:

mercedes-benz.hu
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A forma követi a funkciót. Vagy éppen fordítva? A Mercedes-Benz Eredeti Tartozékok esetében felesleges a kérdés, mert  
egyszerre nyújtják mindkettőt. A mi designunk Önt szolgálja. Bárhonnan is nézzük.

Amikor a szépség formát ölt. 
A nyerő design. 

EREDETI TARTOZÉKOK A GLE MODELLCSALÁDHOZ:  01 TETŐ SPOILER. Egyedi kiegészítő, amely még sportosabb és dinamikusabb megjelenést kölcsönöz autójának. 

A visszapillantó tükör látómezejét nem zavarja. A kiváló minőségű alapozásnak köszönhetően a kívánt színre fényezhető. A167  793  0400 | 199.155 Ft   

02 CSOMAGTÉR KÜSZÖBVÉDŐ. A krómozott csomagtér köszöbvédő megóvja autója fényezett lökhárítóját a napi használat során keletkező karcoktól, sérülésektől. 

Felszerelése gyors és egyszerű. A precíz illeszkedésnek, valamint az odaigyeléssel kiválasztott anyagoknak köszönhetően a prémium megjelenés továbbra is biztosított. 

A167 693 0000 | 63.633 Ft  03 DÍSZLÉC, 4 DB-OS SZETT. Mercedes-Benz sport kiegészítő fekete matt kidolgozással. Férias és egyben sportos megjelenést  

kölcsönöz autójának. Felszerelése ragasztószalaggel történik. Nem igényel fényezést és az autó dokumentációjában sincs szükség módosításra. A167  725  5400 |  

164.757 Ft  04 LÉGBEÖMLŐ DÍSZÍTÉS A MOTORHÁZTETŐN. Magasfényű, krómozott műanyag borítás a légbeömlő helyek kiemelésére. Alaktartó. Tökéletesen  

illeszkedik. A167 880 4004 | 63.633 Ft  OLDALSÓ DÍSZÍTŐ ELEM. Magasfényű, krómozott műanyag borítás a légbeömlő helyek kiemelésére. Alaktartó. Harmonikusan 

illeszkedik a jármű többi krómozott részéhez. A167 880 4104 | 60.192 Ft.
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EREDETI TARTOZÉKOK AZ A-OSZTÁLYHOZ:  05 TETŐ SPOILER. Egyedi kiegészítő, amely még sportosabb és dinamikusabb megjelenést kölcsönöz autójának.  

A visszapillantó tükör látómezejét nem zavarja. A kiváló minőségű alapozásnak köszönhetően a kívánt színre fényezhető. A177 793 0200 | 188.836 Ft  06 ELSŐ SPOILER, 

KARBON DIZÁJN. Mercedes-Benz Sport kiegészítő. A karbon hatású első spoiler egyedi 3D efekttel kihangsúlyozza autója dinamikus megjelenését és egyediséget 

 kölcsönöz.1 A177 880 7702 | 126.924 Ft  07 KARBON HATÁSÚ B-OSZLOP BORÍTÁS. Mercedes-Benz Sport kiegészítő. A realisztikus karbon hatású B-oszlop borítás 

egyedi 3D efekttel kihangsúlyozza autója dinamikus megjelenését.1 A177 690 9001 | 44.799 Ft  08 KÜLSŐ TÜKÖRHÁZ BORÍTÁS, KARBON DIZÁJN. Az egyéni, 

sportos és dinamikus megjelenésért. 2 db-os szett. A177 811 2300 | 62.160 Ft  09 KARBON HATÁSÚ OLDALSÓ DÍSZÍTŐELEM. Mercedes-Benz Sport kiegészítő. 

A karbon hatású oldalsó díszítőelem egyedi 3D efekttel kihangsúlyozza autója dinamikus megjelenését és egyediséget kölcsönöz.1 A177 690 8701 | 171.641 Ft.

1 A jármű dokumentációjában nincs szükség változtatásra.
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AUTÓK, AKROBATÁK, 
ATTRAKCIÓK.
A porond hősei.

A porondon fűrészpor, sós pattogatott kukorica és vattacukor édes illata 

keveredik. A porondmester megemeli a cilinderét, meghajol, és üdvözli 

a közönséget: „Jöjjenek csak, jöjjenek! Megérkezett a cirkusz a városba!” 

Lélegzetelállító látvány: a porond csillaga az új B-osztály. A letisztult, 

kiforrott design megérdemli a különleges bemutatást. A karcsú és dina-

mikus megjelenés az akrobaták kidolgozott alakjára emlékeztet. A  

cirkuszosok élete  állandó mozgás: készen állnak bármire, és egyik 

helyről utaznak a másikra. A B-osztály hatalmas előnye a bőséges 

szállítási kapacitás – még terjedelmes csomagokhoz is. A cirkuszban 

mindig is fontos szerepet játszott a „lóerő”. 

A cirkusz az úgynevezett hippodrómokból alakult ki, ahol eredetileg 

lóversenyeket tartottak. Később olyan népszerűek lettek, hogy vándor-

mutatványosok és artisták is csatlakoztak: például bohócok, akik 

tréfákkal és vicces produkciókkal nevettetik meg a közönséget. A tűz-

nyelők és tűzfújók lángoló fáklyákkal zsonglőrködnek. Az akrobaták 

pedig szédítő magasságokban szaltóznak a trapézon. Mindnyájunkat 

elbűvölnek a vakmerő mutatványok, az utánozhatatlan trükkök és a 

vicces produkciók. A cirkusz kihagyhatatlan élmény, ahol három fontos 

fellépőé a főszerep.
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5 DUPLAKÜLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 45,7 cm (18"), magasfényű díszítéssel. A177 401 1300 7X72 | 116.599 Ft  NEW ALUSTYLE KERÉKPÁRTARTÓ.  

Az eredeti Mercedes-Benz alaptartókra (figyelembe véve a tető maximális terhelhetőségét) akár 2 db kerékpártartó is felszerelhető. Minden kerékpártartó 1 db kerékpár 

szállítására alkalmas. Kör alakú váz esetén max. 98 mm, ovális váz esetén 110 x 70 mm vázátmérőjű kerékpár szállítható vele. A kitámasztó keret lehajtható, összecsukható, 

ami üresjárat esetén a légellenállást jelentős mértékben csökkenti. A kerékpár felhelyezésére két lehetőség van: vagy a tetőn helyezzük fel a kerékpártartóra a kerékpárt, vagy 

praktikusan a gépjármű mellett tesszük fel és együtt helyezzük fel az alaptartóra. Szigorú Mercedes-Benz szabványok szerint tesztelve. A000 890 0293 | 55.035 Ft.

FEDEZZE FEL ONLINE.

http://mb4.me/MBA_B_Class_Circus
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01 PIPERE TÁSKA. Fekete/bézs színben. Poliészter anyagból. Felakasztható. Számos zsebbel ellátott. Eltávolítható tükörrel. 

Méretek: kb. 50 x 30 cm. B6 787 1199 | 7.569 Ft  02 VICTORINOX BICSKA. Fekete színben. Nemesacél/műanyag. 

Nagy és kis késpenge, olló, többfunkciós kampó, sörnyitó, konzervnyitó, szúró-fúró-varró ár, dugóhúzó, kulcskarika és csipesz. 

Gyártotta a Victorinox a Mercedes-Benz számára. Hossz: kb. 9,1 cm. B6 695 3409 | 13.730 Ft  03 LÁBTÉRTÁLCA, 

CLASSIC, 2 DB-OS SZETT. Ellenálló, mosható TPE anyagból. Tökéletesen illeszkedik a kiválasztott típushoz. Fekete színben. 

A177 680 3204 9051 | 32.677 Ft  04 NŐI PÓLÓ. Lány póló. Piszkosfehér/piros. 100 % pammut. Rövidujjú. Csónaknyak 

szabás. Modern fit. Kifordítható flitterek: Mercedes csillag, vagy piros szivecske. Méretek: 116/122–152/158. 

B6 695 4296–4299 | 10.382 Ft  GYERMEK KERÉKPÁRSISAK. Fekete színben. Állítható szíj és csat. Strapabíró és 

ütésálló InMold szerkezet. Kivehető védőpárnák. Rovarháló. Biztonsági LED-lámpa és három, cserélhető  

színes ellenzővel. EN DIN 1078/TÜV GS-tanúsítvánnyal. Származási hely: Németország. Méret: kb. 50–55 cm. Gyártotta 

az uvex a Mercedes-Benz számára. B6 645 0076 | 20.810 Ft  GYEREK KERÉKPÁR. Alumínium váz. 20 colos „Schwalbe 

Big Apple” kerekek. Shimano 7 fokozatú váltó. V-fék. Strapabíró lánckerékvédő. Alumínium kitámasztó. Állítható nyeregma-

gasság (kb. 60–73 cm). 6 éves kortól vagy kb. 120 cm testmagasságtól. Súly: kb. 12,5 kg. Nyeregvázcsőhossz: 28 cm. 

Zöld: B6 645 0082, fehér: B6 645 0083, lila: B6 645 0084. | 138.880 Ft  GYEREK KERÉKPÁR. Alumínium váz. Shimano 21 

fokozatú váltó. V-fék. 24 colos „Schwalbe Big Apple” kerekek. Strapabíró fém lánckerékvédő. Állítható nyeregmagasság  

(kb. 67–80 cm). 8 éves kortól vagy kb. 131 cm testmagasságtól. Nyeregvázcsőhossz: kb. 31 cm. Súly: kb. 12 kg. Fekete 

színben: B6 645 0155, fehér/lila színben: B6 645 0157 | 166.660 Ft  05 KIDFIX XP GYEREKÜLÉS ISOFIX RÖGZÍTÉSSEL. 

Optimális oldalütközés-védelem. Állítható háttámla, valamint magasságban állítható fejrész az optimális elhelyezéshez. 

Rögzítése 3 pontos biztonsági övvel, vagy ISOFIT rendszerrel. Alkalmas kb. 3,5 éves kortól 12 éves korig (15 kg-tól 36 kg.ig). 

Ha szükséges, a KIDFIX XP ülés magasítóként is használható a háttámla eltávolításával. A000  970  2302 | 107.652 Ft   

06 FLEXIBILIS CSOMAGRÖGZÍTŐ. Zseniális megoldás az elguruló csomagok problémájára. A000  987  0400 | 7.226 Ft   

ÖSSZECSUKHATÓ TÁROLÓREKESZ. Antracit színben. A203 840 0020 | 3.747 Ft  BASEBALL SAPKA. Fekete, pammut, 

állítható. B6 695 4531 | 6.845 Ft  07 FLIP-FLOP PAPUCS, X-OSZTÁLY. X-osztály felirat jelenik meg lábnyomként. 

Domború Mercedes csillag a nyelv részen. Logóval ellátott textil zsákkal. Méretek: S (37/38), M (39/40), L (41/42),  

XL (44/45). B6 695 5183–5186 | 11.373 Ft. 

▸ További részletek a gyerekülésekről a 17. oldalon.
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A cirkusz egyetlen szereplője sem örvend akkora népszerűségnek vagy tradíciónak, mint a bohóc. 

Európában a bohócok az olaszországi Commedia dell’arte színházból származnak. Ennek a különleges 

színháznak a fellépői sok hasonlóságot mutatnak a mai bohócokkal, akik besétálnak a „VESZÉLY” 

feliratú ajtón, naivan belenéznek egy fegyver csövébe, vagy megeszik a gyertyát, ha nagyon éhesek. 

A bohócmutatványok úgy vannak kitalálva, hogy átlépjék a társadalmi korlátokat és kifigurázzák a 

valóságot. Egy fehérre maszkírozott bohóc - a komoly ember arca, ellentéte a vidám bohócnak - épp az 

öltözőjében készül. Sikeres volt a mai előadása: elmosolyodik – először az este folyamán.

A cirkusz legrégebbi hőse: a bohóc.
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02 03

01

01 ALAPTARTÓ. Ezüst/fekete színben. Az alumínium tartók precízen illeszkednek Mercedes-Benz gépkocsijára. Az összeállítás – köszönhetően az innovatív gyorsrögzító megoldásnak 

– pillanatok alatt elvégezhető. Áramvonalas Mercedes-Benz dizájn, mérsékelt zajhatás, törésteszteken bizonyított, zárható. Például új B-osztályhoz. A247  890  2900 |  

88.373 Ft  02 NAPSZEMÜVEG, LIFESTYLE. Aranyszínű nemesacél keret, havannabarna acetát lencsekerettel és tengerészkék acetát szárvégekkel. Barna Carl Zeiss Vision 

lencsék. 100 % UV-A-/UV-B-védelem (UV-400). 3. szűrőkategória. Tükröződésmentes, antireflex bevonattal. B6 695 3501 | 30.930 Ft  ZIPPO® ÖNGYÚJTÓ. Fekete színben. 

Sárgaréz anyagból. Gyártotta a Zippo® a Mercedes-Benz számára. Származási hely: USA. Méretek: kb. 3,9 x 1,5 x 5,8 cm. B6 695 3357 | 20.610 Ft  03 VIZES PALACK.  

Myflavour vizes palack, 0,75 l. Átlátszó/ezüst kivitel. Tritan. Gyümölcs szeletek felszúrására alkalmas pálcával. Praktikus pánttal ellátva. Mosogatógéppel mosható. Lézer gravíro-

zású Mercedes felirattal. Átmérő kb. 7,5 cm, magasság kb. 25,5 cm. Űrmérték: kb. 0,75 l. B6 695 5015 | 10.287 Ft  04 ESERNYŐ. Átlátszó/fekete színben. Alumínium/

polietilén. Speciális bevonatú műanyag fogantyú. Automatikus nyitás. Tépőzáras zárópánttal. Szélálló kivitel. Csillagos emblémás berakás a fogantyúban. Nyitott átmérő: kb.  

105 cm. B6 695 4529 | 10.290 Ft  05 FLEECE PONCSÓ. Fekete/antracit színben. Poliészter. Hímzett Mercedes csillag a melltájékon. Gyártotta a FRAAS a Mercedes-Benz 

számára. Méretek: kb. 150 x 160 cm. B6 695 3627 | 13.860 Ft  06 POHÁRTARTÓ A KÖZÉPKONZOLBAN AUTOMATAVÁLTÓS AUTÓKHOZ. Tartó poharak és kisebb palackok 

számára könnyű hozzáféréssel. Rugalmas rögzítőkarok biztosítják, hogy ne mozdulhassanak el. Két tároló a különböző méretű poharak számára. Könnyen tisztántartható.  

A177 810 9703 | 13.754 Ft.

A levegő tényleg forrni kezd, amikor a tűznyelők 

és tűzfújók színre lépnek. Feltűnésük ámulatba 

ejti a nézőket. Az igazi művészet a csodálat 

felkeltése és fenntartása. És ehhez senki nem 

ért jobban, mint a tűznyelők és a tűzfújók. 

Tűznyelők már régen, a középkorban is léteztek.  

A mutatvány titka a szén-dioxid ellenőrzött  

kilégzése, ami kioltja a lángot. A tűzfújók csak  

a 19. század elején, az olaj és a benzin megje-

lenésével születtek meg. A modern cirkuszban  

a tűznyelők és a tűzfújók egy speciális folya-

dékkal dolgoznak. A mutatványuk általában piro-

technikai elemeket és speciális effektusokat 

tartalmaz, melyek izzó lángtengerré változtatják 

a porondot. A közönség álmélkodása és ujjon-

gása bíztatja a művészeket.

Tűznyelő – a forró  
mutatványok mestere.
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Tökéletes  
magabiztosság  
védőháló nélkül.
Az akrobaták szédítő magasságban lengenek a 

trapézon, egészen a cirkuszi sátor tetejéig. Egy 

lány éppen karikán hintázik a levegőben. Az ókori 

Rómában, a Circus Maximusban az első akrobata 

mutatványokat eredetileg statikus trapézon lógva 

mutatták be. A legbámulatosabb trükköket lengő 

trapézon végzik, amihez kell egy „ugró” és egy 

„elkapó” akrobata, akik közösen lélegzetelállító 

produkcióra képesek: az „egyszerű” csavartól 

kezdve a négyes szaltóig. Azonban még a nyújtott 

testű ugrás a légi karikába is tökéletes testkontrollt 

igényel. Szaltózás közben az akrobaták akár  

100 km/h sebességre is felgyorsulhatnak a leve-

gőben. A testet érő erőhatások mellett ez igaz 

adrenalinbomba is. Ezért a produkció után az 

akrobatáknak minden értelemben ismét le kell 

szállniuk a földre a 18 méter magas munkahe-

lyükről. 



Hogyan gondoskodik  
Pinocchio a gyermekek 
biztonságáról?
Még a legidősebb próbabábu is túlélte.
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02

03

04

01 BABY-SAFE PLUS II GYEREKÜLÉS AUTOMATA GYEREKÜLÉS FELISMERÉSSEL. A kialakításnak köszönhetően optimális oldalvédelmet biztosít. 

Párnázása a különösen sérülékeny testrészeket védi a legjobban. Kb. 15 hónapos korig (13 kg-ig). A000 970 1302 | 112.865 Ft  02 DUO PLUS 

GYEREKÜLÉS ISOFIX RÖGZÍTÉSSEL. Optimális biztonság 9 hónapostól 4 éves korig (9-18 kg-ig). TopTether kiegészítővel ellátva – kiegészítő 

biztonsági öv a gyerekülés felső részének a rögzítésére. A magasságban állítható vállöv, valamint a szellőzőnyílás szériatartozéka ennek  

a gyerekülésnek. Állítható dőlésszög, ISOFIX rögzítés. A000  970  1702 | 131.966 Ft  03 KIDFIX GYEREKÜLÉS. Optimális  

oldalütközés-védelem. Állítható háttámla, valamint magasságban állítható fejrész az optimális elhelyezéshez. Eltávolítható, 

mosható huzat. Rögzítése 3 pontos biztonsági övvel, vagy ISOFIT rendszerrel. Alkalmas kb. 3,5 éves kortól 12 éves korig 

(Group II, Group III). A000 970 2002 | 93.764 Ft  04 KIDFIX XP GYEREKÜLÉS ISOFIX RÖGZÍTÉSSEL. 

Optimális oldalütközés-védelem. Állítható háttámla, valamint magasságban állítható fejrész az optimális 

elhelyezéshez. Rögzítése 3 pontos biztonsági övvel, vagy ISOFIT rendszerrel. Alkalmas kb. 

3,5 éves kortól 12 éves korig (15 kg-tól 36 kg.ig). Ha szükséges, a KIDFIX XP 

ülés magasítóként is használható a háttámla eltávolításával. 

A000 970 2302 | 107.652 Ft.

A maximális biztonság érdekében a Mercedes-Benz gyermeküléseknek a legszigorúbb laboratóriumi és törésteszteknek kell 
megfelelniük. És ezért próbabábuk számos generációjának kellett az „életét” kockáztatnia a gyermekeinkért. Az egyik legrégibb 
próbabábut, melyet egy holland szervezet fejlesztett ki az 1960-as évek közepén, Pinocchiónak hívják. A nevét onnan kapta, 
hogy fából készült. Az autófejlesztés történetében az első töréstesztek során értékes információkat szolgáltatott a gyermekek 
védelméről ütközés esetén. Ma ezeket a teszteket Pinocchio high-tech testvérei végzik. Pinocchio hagyományait a jelenlegi, 
„P-sorozat” elnevezésű sorozat folytatja, amely az újszülöttek, illetve 9 hónapos és 1½ éves babák, valamint 3, 6 és 10 éves 
gyermekek szimulációját valósítja meg. A Mercedes-Benz átfogó tesztjei jóval meghaladják a jogi előírásokat, mert a gyerme-
küléseket akár 50 %-kal magasabb erőbehatásokkal teszteljük. 

A gyermekülésekben az a legjobb, hogy a felszerelésük valóban gyerekjáték. Az ISOFIT, az ISOFIX vagy a hárompontos rögzítésnek 
köszönhetően minimalizálható a helytelen rögzítés. Az ülés a gyermek egyedi testalkatának megfelelően beállítható, ráadásul 
prémium designnal is büszkélkedik. 

A fejtámla és az oldalpanelek anyagai 

ütközés esetén rendkívül sok energiát 

nyelnek el. Baleset esetén ezért akár 

20 %-kal kevesebb erőhatás éri a gyer-

meket.

Az állítható magasságú fejrésznek/fejtámlának és a biztonsági 

öv vezetőszemeinek köszönhetően az ülés a gyermek növekedé-

séhez igazítható, továbbá lehetővé teszik az átlós biztonsági öv 

optimális fekvését is a gyermek vállán.

A V-alakú háttámla illesz-

kedik a növekvő gyermek 

alakjához, és igény esetén 

le is szerelhető.

Az elegáns és tartós 

huzatok puhán párná-

zottak, levehetők és 

moshatók. 
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CSÚCSTELJESÍTMÉNY 
ÉS SZAKÁCSMŰVÉSZET.
Látogatás a Long March Canteen-ban.

▸ LONG MARCH CANTEEN

 Wrangelstr. 20 

 10997 Berlin 

 longmarchcanteen.com

FEDEZZE FEL ONLINE.

http://mb4.me/MBA_CLA_AMG
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Forr a víz, és sisteregve száll fel a gőz. A szemlélődő egy pillanatara azt hiheti, hogy Forma-1 versenyen egy boxkiállást 

lát. Pedig Berlin közepén vagyunk, a város egyik legnevesebb kínai éttermében. Kintről egy autó motorját halljuk.  

Egy Mercedes-Benz CLA AMG Line érkezik a festékspray-vel összekent homlokzat elé. A farács mögött rejtőző, tágas 

konyhában Minfu, a konyhafőnök eredeti Tojiro kés rozsdamentes acélpengéjével aprítja az ételek hozzávalóit. 

Csak a ház előtt parkoló CLA AMG sportos spoilerei keltenek hasonló feltűnő hatást. Az utcán az autó fényszórói  

kialszanak, a tágas étteremben pedig élénk fény világítja meg a tányérokat. A rozsdamentes acéledényekből felszálló  

gőzfelhőket felülről világítja meg a fény, ami sejtelmes hangulatot ad a konyhának. Néhány másodperc múlva a ropo-

gósan friss ázsiai ételspecialitások tűzforró tányérokra tálalva hagyják el a konyhát. Igazi remekmű mind. 

AMG FÉRFI BŐRDZSEKI. Fekete színben, ezüst és piros 

varrásokkal. Külső anyag 100 %-ban báránybőr, bélés 100 % 

viszkóz. Levehető cipzáras gallér. Modern it. A bal ujjánál, 

valamint a belsejében fent AMG és Heinz Bauer Manufakt 

logó. A Heinz Bauer Manufakttól a Mercedes-Benznek. 

Méret: 48–56. B6 695 8641–8645 | 690.188 Ft. 
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01

01 AMG HÁTSÓ SZOKNYA, DIFFÚZOR OPTIKÁVAL. Magasfényű fekete színben. Egyedi, sportos megjelenést kölcsönöz. Különösen AMG felszereltségű autókhoz ajánlott. 

AMG fejlesztés az adott modellhez illeszkedő forma és aerodinamika igyelembevételével Egyszerű felszerelés, nincs szükség fényezésre. A117  880  3101 | 161.665 Ft   

AMG KÜSZÖBDÍSZLÉC. Magasfényű fekete színben. Egyedi, sportos megjelenést kölcsönöz. Különösen AMG felszereltségű autókhoz ajánlott. AMG fejlesztés az adott 

modellhez illeszkedő forma és aerodinamika igyelembevételével. Egyszerű felszerelés, nincs szükség fényezésre. A117 690 7500 | 271.736 Ft  AMG MULTIKÜLLŐS 

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 45,7 cm (18"), magasfényű díszítéssel. A176 401 0200 7X23 | 225.298 Ft  AMG HÁTSÓ SZOKNYA, KOMPLETT SZETT. Magasfényű 

fekete színben. Egyedi, sportos megjelenést kölcsönöz. Különösen AMG felszereltségű autókhoz ajánlott. AMG fejlesztés az adott modellhez illeszkedő forma és aerodina-

mika igyelembevételével. Egyszerű felszerelés, nincs szükség fényezésre. A117 880 3701 | 63.633 Ft  02 AMG ELSŐ SPOILER. Magasfényű fekete színben. Egyedi, 

sportos megjelenést kölcsönöz. Különösen AMG felszereltségű autókhoz ajánlott. AMG fejlesztés az adott modellhez illeszkedő forma és aerodinamika igyelembevételé-

vel. Egyszerű felszerelés, nincs szükség fényezésre. A117 880 3601 | 161.665 Ft  03 AMG KERÉKKÖZÉP, 4 DB-OS SZETT. „AMG” emblémával. Exkluzív megjelenésű 

AMG embléma alumínium dombornyomással – csillogás a könnyűfém keréktárcsáinak. Négy db-os készlet exkluzív csomagolásban. A000  400  3100 | 58.693 Ft

04 AMG AJTÓGOMB. Kifogástalan rozsdamentes acélból. A000 766 0228 | 14.446 Ft  05 AMG FÉRFI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ. Fekete/ezüstszürke színben. 60 % 

merino gyapjú/ 35 % Lyocell/ 5 % kasmír. Karcsúsított ujjak. Gallérnál, ujjaknál varrások lefedve. Rejtett gombok. Slim it. AMG címke az oldalsó varrásnál. Méret: S–XXL. 

B6 695 8666–8670 | 62.478 Ft  06 AMG BUSINESS NAPSZEMÜVEG. Fényes titán keret, szürke Carl Zeiss lencse. 100 % UV-A/UV-B védelem (UV-400). 3-as szűrő 

kategória. Fényvisszaverő bevonat. Ellenálló csuklópántok. Made in Germany. B6 695 3477 | 120.360 Ft  07 AMG TÁSKA. Fekete színben, piros stepp varrással. 

Marhabőr/nejlon. Különböző belső és külső zsebek. Az alján merevítő talpakkal. Levehető, állítható vállpánt. Biztonsági öv anyagból készült fogantyúk és vállpánt.  

Domborított AMG logóval. Méretek: kb. 50 x 28 x 33 cm. Űrtartalom: kb. 34 l. B6 695 4554 | 114.570 Ft  08 AMG ÖV. Fekete színben, piros kontrasztvarrással.  

Bőr/nemesacél. Barkás és perforált bőr kombinációja. Németországban, kézzel készült termék. Állítható méret. Hossz: kb. 120 cm. B6  695  4551 | 34.360 Ft   

09 KÁRTYATARTÓ CSIPESSZEL. Fekete színben, piros kontrasztokkal. Barkás és perforált bőr kombinációja. Nemesacél csipesz. AMG bélés. Németországban, kézzel 

készült termék. Méretek: kb. 6,5 x 0,5 x 10 cm. B6 695 4541 | 24.050 Ft.
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Ezt a konyhaművészetet Markus Rhode is nagyra értékeli. A kölni rendezvénymenedzser azért érkezett Ber-

linbe, hogy egy rendezvényt felügyeljen. Nincs sok ideje, ezét ízletes és gyors ételre vágyik. Ő érkezett a 

CLG AMG-vel. A Long March Canteen-ba megérkezve üdvözli a konyhafőnököt. „Van ma rizsborban párolt 

marhaszelet goji bogyóval?” – kérdezi Minfut, aki szemmel láthatóan örül a ritka vendég érkezésének, és 

igennel válaszol a kérdésre. A két szakemberben közös vonás, hogy mindketten rajonganak a tökéletességért 

és a csúcsteljesítményért: az egyikük a konyhában, a másik az úton. „A mai kulináris élményt csak azzal 

 tudnám fokozni, ha az összes munkatársamat elhoznám ide, és a mélyfekete, forgatható faasztalok mellett 

megkóstolnánk a konyha teljes kínálatát” – áradozik Markus. Igazából a CLA sportos felfüggesztése nyújtotta  

élményhez tudnám hasonlítani. „Elfeledkeztem a szecsuáni borsról!” – dohogja Minfu. Markus szó nélkül 

odaadja neki az autó kulcsát. Miközben Minfu konyhai kötényben kisiet az étteremből, szélesen elmosolyo  - 

dik: „Imádom ezt az autót!”

10 AMG 5 KÜLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 45,7 cm (18"), magasfényű, fekete. A176 401 0602 7X23 | 233 896 Ft  11 AMG MULTIKÜLLLŐS KÖNNYŰFÉM 

KERÉKTÁRCSA. 45,7 cm (18"), titánium fekete. A176 401 0200 9141 | 314 725 Ft 12 AMG MULTIKÜLLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 45,7 cm (18"), fekete 

felni narancs színű szegéllyel. A176 401 0200 9Y14 | 259 690 Ft  13 AMG MULTIKÜLLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 45,7 cm (18"), fekete felni zöld színű 

szegéllyel. A176 401 0200 6X03 | 276 892 Ft  14 AMG MULTIKÜLLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 45,7 cm (18"), fehér színben. A176 401 0200 9Y55 | 

271 736 Ft  15 AMG MULTIKÜLLLŐS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 45,7 cm (18"), magasfényű fekete. A176 401 0200 7X72 | 254 533 Ft.
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4 kerék, 1000 változat.

Válassza ki az Önhöz illő kerekeket a számos 

designváltozat közül az online tartozék-konigurátor 

segítségével: mercedes-benz.hu
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A kerekek a Mercedes-Benz gépjárművek fontos részei, ezért mind az 1000 változatot különös gondossággal fejlesztjük, illetve 

teszteljük a dinamométeres próbapadon. A tesztelés része a kerékabroncsok röntgenes vizsgálata és a belső anyagszerkezet 

felmérése CT vizsgálat segítségével. A hangsúly azon van, hogy még a legapróbb sérüléseket is megszüntessük, melyek szabad 

szemmel nem láthatók. A képfelvételek segítségével biztosítjuk kerekeink kiemelkedően hosszú élettartamát, mely exkluzív 

designnal párosul. És mindezek összessége gondoskodik az Ön biztonságáról az úton. A fejlesztési követelményeink és tesztjeink 

messze felülmúlják a törvényi előírásokat: a kéttengelyes kerékabroncs- és kerékagy-kifáradási tesztek (ZWARP), tűréstesztek, 

radiális ütéstesztek és egyéb mechanikus tesztek mellett a kerékabroncsoknak több százezer kilométer próbafutást is teljesí-

teniük kell. Ezeknek a szigorú Mercedes-Benz irányelveknek köszönhetően a Mercedes csillagot viselő, eredeti kerekek az 

autóipar legbiztonságosabb, legmagasabb teljesítményű és legtartósabb termékei közé tartoznak.

Kimagasló eredmény  
minden teszten.
Szembeötlő minőség.

A LEGMAGASABB SZINTŰ VEZETÉSI DINAMIKA

OPTIMÁLIS ILLESZKEDÉS A GÉPJÁRMŰMODELLEKHEZ

KIVÉTELESEN MAGAS ÉLETTARTAM

ÁTFOGÓ VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
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A design megkoronázása.
A tökéletes megjelenésű és biztonságos Mercedes-Benz keréktartozékok mágnesként vonzzák a tekinteteket – éjjel és nappal 

egyaránt. A szürke, fekete vagy babérkoszorút formázó kerékagysapkák/kerékközepek exkluzív megjelenést biztosítanak. A 

 különleges könnyűfém kerekek optimális védelméről kerékőr-készlettel gondoskodhat, mely egyedi kódolású kulcsból és biztonsági 

csavarokból áll. A stílusos megjelenést pedig a Mercedes csillaggal ellátott szelepsapkák teszik tökéletessé.

17 KERÉKKÖZÉP CSILLAGGAL. A Mercedes-Benz kerékközepek tökéletes kiegészítői az eredeti alufelniknek. Megóvják a kerékagyat, többféle egyedi dizájnban elérhető 

az összes Mercedes-Benz kerék számára. A220 400 0125 9283 | 6.515 Ft  18 KERÉKKÖZÉP, CSILLAG BABÉRKOSZORÚVAL. Fekete. A222 400 2200 9040 |  

5.124 Ft  19 KERÉKKÖZÉP CSILLAGGAL. Himalája szürke. A220 400 0125 7756 | 4.877 Ft  20 KERÉKŐR, M14 X 1,5 X 45. Lopásvédelem könnyűfém kerekei 

számára. A szett tartalma: 1 db kulcs és 4 db kódolt kerékcsavar. A001 990 1707 | 24.968 Ft  21 SZELEPSAPKA, 4 DB-OS KÉSZLET. Fekete szelepsapkák stílusos 

új formában. Megóvja a kerékszelepeket a szennyeződésektől. 4 db-os készlet. B6 647 2002 | 4.826 Ft.

Újraalkotjuk a kereket.
A Mercedes-Benz Eredeti kerekek jelentősen hozzájárulnak a kiemelkedő gépjárműdesignhoz. A különös gondossággal  

megtervezett kerékdesign az exkluzivitást ötvözi a biztonsággal, és a kerekek harmonikus megjelenésükkel kiemelik az autó 

vezetőjének stílusát és karakterét.

E

A, B & CLA

CLS

GLA
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A Mercedes-Benz Eredeti kerekek teljes választékáról érdeklődjön hivatalos márkakereskedőinknél.

Cikkszám Ft

01 5 küllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 48,3 cm (19") A177 401 1400 7X23 123.482

02 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 48,3 cm (19") A177 401 3600 7X23 123.825

03 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa fekete, piros csíkkal 45,7 cm (18") A246 401 0600 9Y23 128.988

04 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa fekete, magasfényű, piros szegéllyel 48,3 cm (19") A156 401 0400 9Y22 137.243

05 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete, piros szegéllyel 45,7 cm (18") A156 401 2700 7X23 122.104

06 10 küllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 45,7 cm (18") A205 401 9300 7X23 120.047

07 Multiküllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 43,2 cm (17") A205 401 9200 7X23 111.785

08 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 48,3 cm (19") A253 401 3200 7X23 151.003

09 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa himalája szürke, magasfényű 45,7 cm (18") A218 401 2000 7X21 137.585

10 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 48,3 cm (19") A238 401 0300 7X23 142.748

11 6 küllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 48,3 cm (19") A213 401 3400 7X23 142.748

12 6 küllős könnyűfém keréktárcsa tremolit metál, magasfényű 48,3 cm (19") A213 401 3400 7X44 142.748

13 10 küllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 50,8 cm (20") A167 401 9000 7X23 161.665

14 10 küllős könnyűfém keréktárcsa himalája szürke 50,8 cm (20") A217 401 0000 7X68 163.386

15 5 küllős könnyűfém keréktárcsa magasfényű fekete 48,3 cm (19") A231 401 2600 7X23 161.665

16 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa tremolit metál magasfényű 45,7 cm (18") A172 401 2000 7X44 130.708

GLC

GLE S SL SLK

C
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SÍPÁLYA HELYETT  
GOLFPÁLYA. 
Apa és fia felfedezi az alpesi golfozást.

Fehér helyett zöld. Hó helyett pázsit. Jég helyett vas. A Berchtesgadeni Golf Club egyszerre kínál sípályákat és golfpályákat 

a Berchtesgadeni Alpok szívében. Nyáron a golfozóké a terep a Watzmann-hegység tövében, télen pedig a síelők gyakorolják 

a szlalomozást lejtőkön. A golfpálya gondnoka a klub 1955-ös megalapítása óta egyúttal a síliftek és a síoktató központ 

üzemeltetője és tulajdonosa is. Berchtesgadeni Golf Club nemcsak az egyik legrégebbi golfklub Németországban, hanem az 

egyik legmagasabban fekvő is. A 9 lyukas pálya a Kehlstein alatti hegyek festői környezetében búvik meg, és csodálatosan 

gondozott pázsiton kínál kihívást mindenféle nehézségben. 

Ma különleges látogatók érkeztek: Benedikt Limbach és 10 éves fia, Henri töltenek itt egy apa-fia hétvégét. „Örülök, hogy 

nem túrázni mentünk. Az tényleg unalmas” – mondja Henri kajánul, miközben egy acélnyelű 5-ös vasat vizsgálgat. Benedikt 

már régóta tervezi, hogy elhozza a fiát egy golfos kirándulásra. „Ez igazi élmény a gyerekeknek is. Először ugyanis a drót-

köteles felvonóval felmentünk a hegyre, a pályán meg a golfautóval közlekedtünk fel és le.” „És én is vezethettem!” – 

büszkélkedik Henri.

Sípálya helyett golfpálya – nézze meg online is:

http://mb4.me/MBA_G_Class_Golf
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01 GYEREK GOLF PÓLÓ. Zöld/fekete/fehér színben. 92 % poliészter/8 % elasztán. 3-gombos kialakítás. dryCELL technológia. 

Performance it. A PUMA-tól a Mercedes-Benznek. Méretek: 116–164. B6 645 0379–0383 | 18.536 Ft  FÉRFI GOLF PÓLÓ. 

Zöld/fekete/fehér színben. 91 % poliészter/9 % elasztán. 3-gombos kialakítás. dryCELL technológia. Performance it. A PUMA-tól 

a Mercedes-Benznek. Méretek: S–XXL. B6 645 0322–0326 | 25.762 Ft  02 GOLFTÁSKA. Fekete színben. Poliészter. Különböző 

rekeszekkel és zsebekkel. Törülközőtartó. Esernyőtartó. Ergonomikus, állítható négypontos pánt. Fogantyú. Esővédővel. Gyártotta 

a COBRA a Mercedes-Benz számára. Súly: kb. 2,1 kg. Méret: 34 x 37 x 87 cm. B6 645 0387 | 86.785 Ft  FÉRFI KRONOGRÁF 

ÓRA, MOTORSPORT CHRONO BLACK. Nemesacél tok fekete PVD-bevonattal, kék keretes nyomógombok. Fekete számlap 

 karbonból, lépcsős dizájn Super-LumiNova® lumineszcens pontokkal és kék hangsúlyokkal. Ötvözött acél szíj. Acél színű  

luoreszkáló mutatók. Kék másodpercmutató. Stopper funkció. Vízálló 10 ATM-ig. Átmérő: kb. 45 mm. Ronda 5030 svájci kvarc 

szerkezet. Csak a szerkezet svájci. B6 799 5426 | 120.360 Ft  03 CSOMAGTÉR KÜSZÖBVÉDŐ. Rakodáskor megvédi a 

lökhárítót a bosszantó karcolásoktól és ruháját a szennyeződésektől. Egyszerűen tisztítható. A253  693  2000 | 13.887 Ft   

GOLF ÜTŐFEJVÉDŐ. Fekete színben. 100 % poliészter. Víz- és szennyeződés álló. A COBRA-tól a Mercedes-Benznek. Méret: kb. 

15 x 15 x 34 cm. B6 645 0391 | 8.217 Ft  04 HŰTÓLÁDA. A multifunkciós hűtőláda nemcsak képes lehűteni –2°C-ig a benne 

tárolt élelmiszereket, de képes melegen is tartani. A hordozható hűtőláda kapacitása 24 liter, könnyen tisztítható, a vállpántokkal 

pedig könnyen mozgatható. A gépjármű 12 V-os rendszerére csatlakoztatva, valamint a külön rendelhető átalakítóval 230 V-os 

hálózatról is üzemeltethető. A000 820 4206 | 67.716 Ft  05 SIGG TERMOKULACS, KICSI. Fekete színben. Nemesacél/

műanyag. Duplafalú és vákuumszigetelt. Gyümölcssaválló anyag. Szivárgásbiztos. Egy kézzel zárható. Kiöntőbetéttel. Csúszásgát-

ló szilikon párna az alján. Kivehető teaszűrő. Akár 9 órán keresztül melegen vagy 12 órán át hidegen tartja az italt. Gyártotta a 

SIGG a Mercedes-Benz számára. Űrtartalom: kb. 0,3 l. B6 695 3127 | 10.290 Ft.
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01 GYEREK GOLF BASEBALLSAPKA. Zöld. 100 % poliészter. Állítható és verejték-elnyelő tulajdonságú pánt. 3D effekt „P” logó. A PUMA-tól a  

Mercedes-Benznek. B6 645 0384 | 6.845 Ft  GOLF BASEBALLSAPKA. Szürke. 95 % poliészter/5 % spandex. Állítható és verejték- elnyelő tulajdonságú 

pánt. 3D effekt „P” logó. A PUMA-tól a Mercedes-Benznek. B6 645 0358 | 10.287 Ft  FÉRFI GOLF SZÉLDZSEKI. Fekete színű. 100 % poliészter.  

Vízlepergető. WindCELL technológiával rendelkezik. Cipzáras zsebek. Performance fit. A PUMA-tól a Mercedes-Benznek. Méretek: S–XXL. B6 645 0352–0356 | 

30.925 Ft  02 MÉDIA INTERFÉSZ CSATLAKOZÓ KÉSZLET. Működtesse iPodját, iPhonját, vagy egyéb más készülékét micro USB csatlakozón keresztül 

az autó kezelőszerveivel. Jelenítse meg a dal, az előadó, vagy az album címét a műszerfalon, vagy a központi kijelzőn, miközben a töltés is megoldott. Média 

kábel hosszúsága 1 m. További információ a www.mercedes-benz.com/connect oldalon, vagy hivatalos márkaszervizeinknél.  A213 820 4202 |  árak külön kérésre.

„Gyere, Henri!  
Innen kezdhetjük az  
            első ütést.”
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A berchtesgadeni golfpálya mintegy 1000 méterrel fekszik a tengerszint felett, ahol a vizes akadályt egy kis tengerszem 

képezi. A minden tekintetben kompromisszummentes pálya messzemenőkig kihasználja a páratlan környezet és 

kivételes fekvés előnyeit, és izgalmas kihívásokkal várja a golf rajongóit. Itt a játék teljes összpontosítást igényel. 

„Idefent egy par két ütést igényel, míg odalent, Stuttgartban csak egyet” – magyarázza Benedikt kritikusan. Azonban  

a nap végére még nincs elege a kihívásokból: kitalált egy különleges hendikepet. A G-osztállyal a gyönyörű Rossfeld 

Panorámaúton felmentek 1600 m magasságig, ahonnan csodálatos kilátás nyílik. Henri vonakodva szállt ki az autóból, 

mert attól tartott, hogy végül mégis túrázni mennek. De Benedikt egy ravasz ötlettel kicsalogatta az autóból: kivette 

a csomagtartóból a golfütőket, a labdákat és a tee-szöget, és a sziklaperemhez vitte őket. „Gyere, Henri! Innen 

kezdhetjük ez első ütést.” Henrinek nem kellett kétszer szólni. Ahogy a golftanfolyamon tanulta, az édesapjával 

szinte egyszerre végezte el az első ütést, melynek nyomán apró kavicsok szálltak a levegőben: a két golflabda  

elindult a távoli hegycsúcsok felé, majd a völgyben értek földet. „Golfozni menő dolog,” szól Henri tanácsa „de 

csak a hegyekben.”

29



03 04

06

01 02

0403

Sí, snowboard, kerékpár –  
és minden egyéb.
A legjobb válogatás szállítási megoldásokból.

Jöhetnek a téli kalandok! A Mercedes-Benz többfunkciós síléc- és snowboardtartó ideális választás a téli sporteszközök szállításához.  

A „Comfort” modellel maximum hat pár síléc vagy négy snowboard szállítható, a „Standard” kivitelen pedig maximum négy pár 

síléc és két snowboard fér el – a kötések magasságától függően. Az egyszerű fel- és leszerelés, valamint a hasznos, kihúzható 

funkció tovább növelik a szabadidős téli sportolás élményét. 

Ezekhez a szállítórendszerekhez multifunkciós alaptartóként a Basic Carrier (01) alaptartók és a Basic Carrier Roof Bar (02) 

tetősínek használhatók. Ezek használhatók az összes Mercedes-Benz szállítórendszerhez és szabadidős tevékenységhez: pl. sí- és 

snowboardtartó, és kerékpártartó, ill. tetőbox szállításához. Maximális kényelem, egyszerű felszerelés és kiemelkedő biztonság.

Kerékpárjait is biztonságosan szállíthatja a tartós, de könnyű kerékpártartókon (03/04/07) – akár az autó tetején vagy a hátulján.

Kapcsolódó videók a YouTube csatornánkon: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPmDSTRQTeo
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01 SÍ- ÉS SNOWBOARDTARTÓ, COMFORT. Legfeljebb 6 pár síléc1, vagy 4 snowboard deszka számára. Zárható. A praktikus kihúzható funkció megkönnyíti a a lécek le- 

és felszerelését. A000 890 0393 | 70.510 Ft  TETŐSÍNRE SZERELHETÓ ALAPTARTÓ. Az újonnan kifejlesztett alumínium proil a repülőgép tervezésből átvett jó 

aerodinamikai tulajdonsággal rendelkezó kialakításnak köszönhetően kevesebb szélzajt okoz. Az Ön Mercedes-Benzéhez tökéletesen illeszkedő tartó precízen összepáro-

sítható síléc-, vagy snowboardtartóval, kerékpártartóval, tetőbox-szal. Törésteszteken is bizonyított. Zárható. A253 890 1100 | 98.031 Ft  02 SÍ- ÉS SNOWBOARD-

TARTÓ, STANDARD. Legfeljebb 4 pár síléc1, vagy 2 snowboard deszka számára. Zárható. A000 890 0493 | 42.996 Ft  TETŐSÍNRE SZERELHETÓ ALAPTARTÓ. Az 

újonnan kifejlesztett alumínium proil a repülőgép tervezésből átvett jó aerodinamikai tulajdonsággal rendelkezó kialakításnak köszönhetően kevesebb szélzajt okoz. Az Ön 

Mercedes-Benzéhez tökéletesen illeszkedő tartó precízen összepárosítható síléc-, vagy snowboardtartóval, kerékpártartóval, tetőbox-szal. Törésteszteken is bizonyított. 

Zárható. Például GLC-hez. A253 890 0593 | 98.031 Ft  03 NEW ALUSTYLE KERÉKPÁRTARTÓ. Az eredeti Mercedes-Benz alaptartókra (igyelembe véve a tető maxi-

mális terhelhetőségét) akár 2 db kerékpártartó is felszerelhető. Minden kerékpártartó 1 db kerékpár szállítására alkalmas. Kör alakú váz esetén max. 98 mm, ovális váz 

esetén 110 x 70 mm vázátmérőjű kerékpár szállítható vele. A kitámasztó keret lehajtható, összecsukható, ami üresjárat esetén a légellenállást jelentős mértékben csök-

kenti. A kerékpár felhelyezésére két lehetőség van: vagy a tetőn helyezzük fel a kerékpártartóra a kerékpárt, vagy praktikusan a gépjármű mellett tesszük fel és együtt 

helyezzük fel az alaptartóra. Szigorú Mercedes-Benz szabványok szerint tesztelve. A000 890 0293 | 55.035 Ft  04 VONÓHOROGRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ 

2 KERÉKPÁR SZÁMÁRA. Kényelmes, zárható kerékpártartó, amely két kerékpár biztonságos és praktikus szállítására alkalmas. Felszerelése a vonóhorogra egyszerűen 

és gyorsan elvégezhető. A csomagtartó felnyitása és lezárása még akkor is lehetséges, amikor a kerékpártartón a kerékpárok felszerelt állapotban vannak. Egyszerűen és 

gyorsan összecsukható, így szállítása, vagy tárolása minimális helyigénnyel megoldható. A000 890 1700 | 187 408 Ft  05 AKKUMULÁTOR TÖLTŐ CSEPPTÖLTŐ 

FUNKCIÓVAL, 5A, ECE. Ellenőrzi, tölti és újra életre kelti akkumulátorát – akár teljes lemerültség esetén is. A töltő a gépjármű összes elektronikájával összhangban 

működik. A000 982 3021 | 36.468 Ft  06 SZERSZÁMKÉSZLET KERÉKCSERÉHEZ. Egy kerékcseréhez szükséges összes szerszámot tartalmazza, még egy pár védő-

kesztyűt is, mindezt praktikus kiszerelésben. B6 685 0788 | 23.235 Ft  07 VONÓHOROGRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ 3 KERÉKPÁR SZÁMÁRA. Kényelmes, 

zárható kerékpártartó, amely akár három kerékpár biztonságos és praktikus szállítására alkalmas. Felszerelése a vonóhorogra egyszerűen és gyorsan elvégezhető.  

A csomagtartó felnyitása és lezárása még akkor is lehetséges, amikor a kerékpártartón a kerékpárok felszerelt állapotban vannak. Egyszerűen és gyorsan összecsukható, 

így a szállítás, vagy a tárolás minimális helyigénnyel megoldható. A000 890 1800 | 220 574 Ft  08 MERCEDES-BENZ TETŐBOX 400, MINDKÉT OLDALRA NYITHA-

TÓ. Kapacitás kb. 400 liter. Maximális terhelhetőség: 75 kg. 2 Ergonomikus fogantyú a könnyű nyitás és zárás érdekében.2 Fekete A000  840  0000, Matt ezüst 

A000 840 0100 | 159.741 Ft  09 MERCEDES-BENZ TETŐBOX 450, MINDKÉT OLDALRA NYITHATÓ. Kapacitás kb. 450 liter. Maximális terhelhetőség: 75 kg.  

Ergonomikus fogantyú a könnyű nyitás és zárás érdekében.2 Fekete A000 840 0300, Matt ezüst A000 840 0200 | 194.475 Ft.

1 A síléc méretektől függőe.
2 Kérjük vegye figyelembe autója maximális megengedett tetőterhelését.

450 400 
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Ronda Malinda gyengéden végigsimít a nagy szövetbálán a GLE csomag-

tartójában. Ronda egy modern Nana Benz. Togóban így nevezik azokat a nőket, 

akik magas minőségű, színes szöveteket importálnak Hollandiából. Ezek a 

szövetek nagyon keresettek a nyugat-afrikai nők körében. A kereskedőnők a 

pénzüket aztán egy vagy két Mercedes-Benz autóba fektetik be. „A divat a 

szenvedélyem” – mondja Ronda, aki tíz évvel ezelőtt költözött Togóból Ham-

burgba. Azóta a világ minden szegletébe adott már el afrikai textilárut. 

A vállalkozás egy apró, bérelt helyiségből indult a Grosse Elbstrasse utcában. 

Ma Ronda egy sokemeletes üzletház tulajdonosa Speicherstadtban, Hamburg 

tradicionális kereskedőnegyedében, és ezenkívül egy galériája is van a Karolinen 

negyedben. Így érkezik az afrikai mítosz Németországba.

ANYAG, MELYBŐL A  
LEGENDÁK KÉSZÜLNEK.
Nana Benz 2.0.
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OLDALSÓ DÍSZÍTŐ ELEM. Magasfényű, krómozott műanyag borítás a légbeömlő helyek kiemelésére. 

 Alaktartó. Harmonikusan illeszkedik a jármű többi krómozott részéhez. A167  880  4104 | 60.192 Ft   

LÉGBEÖMLŐ DÍSZÍTÉS A MOTORHÁZTETŐN. Magasfényű, krómozott műanyag borítás a légbeömlő 

helyek kiemelésére. Alaktartó. Tökéletesen illeszkedik. A167 880 4004 | 63.633 Ft  GLE KULCSTARTÓ. 

Ezüst/fekete színben. Nemesacél. Lapos kulcskarika 3 további minikarikával a kulcsok gyors cseréjéhez, 

levételéhez. Eredeti tipográiájú modellnév az előlapon, 3D csillagos logó a hátoldalon. Németországban 

formatervezve. Hossz: kb. 9 cm. B6 695 8426 | 12.130 Ft.
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01 DÍSZLÉC, 4 DB-OS SZETT. Mercedes-Benz sport kiegészítő fekete matt kidolgozással. Férfias és egyben sportos megjelenést kölcsönöz autójának. Felszerelése  

ragasztószalaggel történik. Nem igényel fényezést és az autó dokumentációjában sincs szükség módosításra. A167 725 5400 | 164.757 Ft  AMG 5 DUPLAKÜLLŐS 

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA. 48,3 cm (19"), magasfényű. A167 401 3600 7X23 | árak külön kérésre  02 GARMIN VIVOACTIVE 3 OKOSÓRA. Fekete/ezüst színben. 

Műanyag/rozsdamentes acél/szilikon. Színes érintőképernyős számlap. Mercedes-Benz branding a szíjon, valamint az óra nyomógombjain. A kijelző is exkluzív Mercedes-Benz 

dizájnt követ. Apple és Android készülékekkel egyaránt kompatibilis. Üzemidő GPS módban kb. 13 óra, okosóra módban akár 7 nap. Képes mérni a pulzust, valamint  

a stressz szintet és ezek alapján képes javaslatokat tenni a relaxációs és vitalitás programok aktiválásához. Garmin Pay™ támogatás. Összehangolható a Garmin Connect™ 

applikációval. 5 ATM-ig vízálló. Átmérő: 43,4 mm. Magyar menüvel. B6 695 8854 | 104 146 Ft  03 NŐI NAPSZEMÜVEG, LIFESTYLE. Aranyszínű nemesacél  

keret, havannabarna acetát lencsekerettel és tengerészkék acetát szárvégekkel. Barna Carl Zeiss Vision lencsék.100 % UV-A-/UV-B-védelem (UV-400). 3.szűrőkategória.  

Tükröződésmentes, antireflex bevonattal. B6 695 3488 | 30.930 Ft.

Legenda és modernitás.
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Az édesanyámtól és a nagymamáimtól tanultam mindent, ami a vállalkozásomhoz 

kell. A legfontosabb, hogy vigyázni kell a pénzre – mondja nevetve. „Azt beszélik, 

hogy Togóban minden Nana Benz kígyókat tart erre a célra” – teszi hozzá sejtel-

mesen. Ronda egy modern Nana Benz. Pontosabban fogalmazva: egy szorgalmas 

üzletasszony. Természetes, hogy az interneten is árulja a termékeit. „Összesen 30 

alkalmazottam van, akik közül öten csak az online shoppal foglalkoznak” – magya-

rázza. „A GLE-t használom arra, hogy a hamburgi konténerterminálból az üzletházba 

szállítsam az árut.” Csak továbbviszi az édesanyjától és a nagymamáitól örökölt 

tradíciókat.
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01 CSOMAGTÉR KÜSZÖBVÉDŐ. A krómozott csomagtér köszöbvédő megóvja autója fényezett lökhárítóját a napi használat során keletkező 

karcoktól, sérülésektől. Felszerelése gyors és egyszerű. A precíz illeszkedésnek, valamint az odafigyeléssel kiválasztott anyagoknak köszönhetően 

a prémium megjelenés továbbra is biztosított. A167 693 0000 | 63.633 Ft  02 NŐI KARÓRA, CLASSIC LADY ROMAN. Nemesacél tok, 

aranyszínű PVD-bevonattal. Ezüstszínű számlap, aranyszínű római számokkal és indexekkel. Aranyszínű mutatók. Nemesacél Milanese szíj, 

aranyszínű PVD-bevonattal. Vízálló 5 ATM-ig. Átmérő: 34 mm. Ronda 773 kvarc szerkezet. B6 604 1570 | 79.080 Ft  03 DÍSZLÉC, 4 DB-OS 

SZETT. Mercedes-Benz sport kiegészítő fekete matt kidolgozással. Férias és egyben sportos megjelenést kölcsönöz autójának. Felszerelése 

ragasztószalaggel történik. Nem igényel fényezést és az autó dokumentációjában sincs szükség módosításra. A167 725 5400 | 164.757 Ft.

Elegáns és praktikus.
A GLE a galéria előtt parkol. Hamburgban a Karolinen negyed lüktető, nyüzsgő forgalma ugyanolyan sokszínű, mint az értékes  

textíliák Ronda autójának csomagtartójában. „A szövetek változatos színvilága éppúgy lenyűgöz, mint a GLE ellenállhatatlanul 

dinamikus vonalai” – lelkendezik Ronda. „Az autó designja éppoly könnyed, mint a szöveteké” – folytatja az áradozást.  

A Mercedes-Benz Eredeti Tartozékok – mint pl. a különleges sárvédők vagy a design-oldalborítás – egyedi stílust kölcsönöznek 

az autónak, és hűen tükrözik a hagyományokat, melyeket Ronda, édesanyja és nagymamái ápolnak generációk óta. 
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First 
Business Class.
Utazzon stílusosan! 
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Kapcsolódó videók a YouTube csatornánkon: 

https://www.youtube.com/watch?v=CT7JwfnbA5c

01 VÁLLFA, STYLE&TRAVEL FELSZERELÉS (SA 866). Elegáns és praktikus vállfa a gyűrűdésmentes tároláshoz. Egyszerűen csatlakoztatható az előkészítéshez. (SA 866-os 

kód szükséges a felszereléséhez). A000 810 4100 | 32.988 Ft  02 LEHAJTHATÓ ASZTAL, STYLE & TRAVEL TERMÉKCSALÁD. Praktikus hely az utazás kellékei 

számára, legyen szó akár egy frissítőről, amely az integrált pohártartóval könnyen rögzíthető.(SA 866-os kód szükséges a felszereléséhez) Figyelmeztetés: menet közben 

az asztalnak felhajtott állapotban kell lennie biztonsága érdekében. A000 816 0200 | 48.622 Ft  03 TABLETTARTÓ, STYLE & TRAVEL TERMÉKCSALÁD (SA 866). 

Fokozatmentesen beállítható a kívánt méretre, alkalmas a legnépszerűbb Apple és Samsung tabletek rögzítésére. 360°-ban elforgatható horizontális és vertikális irányban 

is. A függőleges állítási lehetőségnek köszönhetően különböző magasságú üléspozícióból is élvezhető. Használata a Mercedes-Benz biztonsági előírásai miatt csak a külön 

megvásárolható védő tokkal engedélyezett. A000 827 2200 | 35.420 Ft  04 ALAPKÉSZLET, STYLE & TRAVEL TERMÉKCSALÁD. Az alapkészlet a termékcsalád fő 

eleme, amely kombinálható univerzális akasztóval, vállfával, lehajtható asztallal, tablet tartóval, vagy akciókamera tartóval. A moduláris kialakításnak köszönhetően  

a különböző modulok fel- és leszerelése egyszerű. A000 810 3300 | 8.680 Ft  05 AKCIÓKAMERA TARTÓ, STYLE & TRAVEL TERMÉKCSALÁD. Örökítsük meg az 

utazás pillanatait – gond nélkül csatlakoztatható a legtöbb akciókamera pl. GoPro, vagy Rollei. Nem marad le egyetlen pillanatról sem, 360°-ban elforgatható, beállítható 

a kívánt pozícióba. A000 827 1900 | 42.367 Ft  06 VÁLLFA, STYLE & TRAVEL TERMÉKCSALÁD. Elegáns és praktikus ruhaakasztó a gyűrűdésmentes tároláshoz. 

Egyszerűen csatlakoztatható az alapmodulhoz. A000 810 3400 | 26.048 Ft  07 TABLETTARTÓ, STYLE & TRAVEL TERMÉKCSALÁD. Fokozatmentesen beállítható  

a kívánt méretre, alkalmas a legnépszerűbb Apple és Samsung tabletek rögzítésére. 360°-ban elforgatható horizontális és vertikális irányban is. A függőleges állítási lehető-

ségnek köszönhetően  különböző magasságú üléspozícióból is élvezhető. Használata a Mercedes-Benz biztonsági előírásai miatt csak a külön megvásárolható védő tokkal 

engedélyezett. A000 827 2000 | 32.645 Ft  08 UNIVERZÁLIS AKASZTÓ, STYLE & TRAVEL TERMÉKCSALÁD. A000 814 0000 | 10.420 Ft  09 LEHAJTHATÓ 

ASZTAL, STYLE & TRAVEL TERMÉKCSALÁD. A000 816 0000 | 39.935 Ft  KÉP NÉLKÜL: iPad AIR® 2 TARTÓ PLUG&PLAY. Dönthető és elforgatható. iPad®-jét beállít-

hatja a megfelelő pozícióba a kényelmes használathoz. Az eszközön az összes kezelési felület elérhető marad. Törésteszteken bevizsgált kialakítás.  Használatához az au-

tójának rendelkeznie kell az SA 866-os kóddal (transzporterek esetén SA EM4). A205 820 2001 | 74.314 Ft.
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PACIFIC MOOD UTÁNTÖLTŐ. 

Citrom- és narancsillat  

válogatott fűszerekkel keverve. 

Mennyiség: kb. 15 ml. 

A000 899 0900 | 22.358 Ft.

AIR-BALANCE CSOMAG. Az autó utasterének illatát személyre szabhatjuk a hozzánk legközelebb  

álló AIR-BALANCE csomag használatával (P21-es kód szükséges a használatához).

NYÁR.
NAPSÜTÉS.
CABRIOLET.
Sabine Engelhardt történetekkel tölti meg a parfümös üvegeket.

NIGHTLIFE MOOD UTÁNTÖLTŐ. 

Keleties, fűszeres illatkeverék. 

Kardamom és rózsabors alapjel-

leg. Mennyiség: kb. 15 ml.

A000 899 0388 | 22.358 Ft.

FREESIDE MOOD UTÁNTÖLTŐ. 

Citrusfélék, tea és virágillat  

keveréke. Cédrus, pacsuli  

és ambergris keverék adja az  

alapjellegét. Mennyiség:  

kb. 15 ml. A222 899 0600 | 

22.358 Ft.

DOWNTOWN MOOD  

UTÁNTÖLTŐ. Áttetsző, virágos 

illatkombináció jázmin és orgona 

illattal. Mennyiség: kb. 15 ml. 

A000 899 0288 | 22.358 Ft.
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AGARWOOD MOOD  

UTÁNTÖLTŐ. A fa jellegzetes  

illata málnával és jázminnal,  

valamint enyhe füstös karakterrel, 

ami meleg, meghitt atmoszférát 

teremt. Mennyiség: kb. 15 ml.

A00 0899 0200 | 29.235 Ft.

Egy S-osztály Cabriolet közeledik a Csendes-óceán partján.  

A teteje nyitva van, a nap süt, és az óceán felől lágy szellő simo-

gat. A levegő íze sós, és egy csipetnyi naptej érződik benne. 

Egyből eszünkbe jut a nyár, az utazás és a csodálatos pillana-

tok. Pontosan ez az az érzés, amit a parfümtervező Sabine 

Engelhardt elképzelt, amikor megalkotta a Pacific Mood-ot,  

a Mercedes-Benz kilenc exkluzív beltéri illatának egyikét. 

„Először mindegyik illathoz egyedi történetet álmodok” – meséli 

Sabine. Ezután elkészülnek a történethez illeszkedő illatminták. 

A Pacific Mood esetében a fő hangsúly a narancs és a citrom, 

amit egyfajta fűszeresség és a tengeri levegő illata egészít  

ki. A parfümtervező ezután megvizsgálja, hogy az illat megfelel-e 

a történetnek és az adott modellcsaládnak. Az AIR-BALANCE 

rendszerrel alapvetően az összes beltéri illat elérhető a  

C-osztálytól felfelé az összes kivitel-változatban: a Cabriolet,  

Coupé és Shooting Brake változatoktól, a limuzinokig és a 

T-modellekig. Ezt követően Sabine egyezteti az eredményt a 

belső tér designerekkel, a mérnökökkel és a fejlesztőkkel. 

Ebben a szakaszban kezdődik a gyártás. Az egész folyamat 

akár egy évig is eltarthat. Ezt a folyamatot vezették be az 

AIR-BALANCE rendszer többi illatának megalkotására is. A Free-

side Mood-ot, a Mercedes-Benz alapillatát például kiegyen-

súlyozott, visszafogott jegyek jellemzik, míg a Sports Mood 

természetességet és frissességet áraszt. Bármelyik illatot 

is választja, mindegyik a modern luxus egy-egy történetét 

eleveníti meg, mint a nyár, a napsütés és a friss tengeri levegő. 

SPORTS MOOD UTÁNTÖLTŐ. 

Zöld, virágos, citrusos illat.  

Alapját a virágzó lime cserje illata 

adja némi moha és friss zöld 

levelek jellegével. Mennyiség: 

kb. 15 ml. A000 899 0188 | 

22.358 Ft.

DAYBREAK MOOD UTÁNTÖLTŐ. 

Enyhén gyümölcsös, fűszeres 

illat, ami elvarázsolja a 

szaglásunkat. Mennyiség:  

kb. 15 ml. A238 899 0400 | 

22.358 Ft.

FOREST MOOD UTÁNTÖLTŐ. 

 Citrusos, aromás illatkeverék. 

Mennyiség: kb. 15 ml. 

A167 899 1500 | 22.358 Ft.

FLAKON AMG #63.  

Illatkeverék luxus szantálfa és 

gyömbér jelleggel. Mennyiség: 

kb. 15 ml. A290 899 0400 | 

30.956 Ft
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Kapcsolódó videók a YouTube csatornánkon: 

https://www.youtube.com/watch?v=CIKn7n1gelE?list=Plv

Rend a lelke mindennek.
Eredeti Tartozékok tároláshoz, rendszerezéshez és az autó védelméhez.

A mindennapi élet nyomai hamar meglátszanak egy autón. Ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie. A Mercedes-Benz 
Eredeti Tartozékok ideális tárolási és ápolási megoldásokat kínálnak, melyek védelmet nyújtanak autójának a mindennapos 
használat során. A számos teszten kiválóan teljesítő szőnyegeink és praktikus tárolóeszközeink egyaránt hosszú élettartamot, 
méretpontos illeszkedést és biztonságot nyújtanak. Felejtse el a csúszkáló csomagokat és a bepiszkított belső teret: tartozé-
kainkkal mindenhová nyugodtan útra kelhet.

01 VELÚR SZŐNYEG, CLASSIC, 4 DB-OS SZETT. Elegáns, minőségi velúr szőnyeg Mercedes-Benz felirattal. Különböző színekben elérhető, illeszkedve autója belső 

színvilágához. Pl. C-osztályhoz. Pl. A205 680 0404 9J74 | 44.869 Ft  02 VELÚR SZŐNYEG „EXKLUZÍV”, 2 DB-OS SZETT, VEZETŐ- ÉS UTASOLDALI. Exkluzív kidolgo-

zású különösen sűrű velúr szőnyeg Mercedes-Benz felirattal. Fekete, espresso barna, vagy macchiato bézs színben is elérhető. Fekete színben. Pl. A213 680 1806 9K26 | 

44 799 Ft  03 CLASSIC „REP” SZŐNYEG, 2 DB-OS SZETT, VEZETŐ- ÉS UTASOLDALI. Robusztus, kiváló minőségű, könnyen tisztítható anyagból készült, amely intenzív 

használat esetén is tartósnak bizonyul. Hangsúlyos Mercedes-Benz felirattal. Például GLC-hez. Pl. A253 680 5301 9G32 | 24.505 Ft  04 CLASSIC GUMISZŐNYEG, 

2 DB-OS SZETT, VEZETŐ- ÉS UTASOLDALI. Strapabíró, mosható, tökéletesen illeszkedő, Mercedes logóval ellátott. Fekete színben például korábbi A-osztályhoz. Pl. 

A176 680 5001 9G33 | 23.374 Ft  05 CLASSIC GUMISZŐNYEG, 2 DB-OS SZETT, VEZETŐ- ÉS UTASOLDALI. Strapabíró, mosható, tökéletesen illeszkedő, tartós 

igénybevételhez. Új tervezés, emelt és süllyesztett részekkel, magas oldalperemmel. Fekete színben például új A-osztályhoz (177). Pl. A177 680 7902 9G33 | 23.374 Ft   

06 LÁBTÉRTÁLCA, CLASSIC. Ellenálló, mosható TPE anyagból. Tökéletesen illeszkedik a kiválasztott típushoz. Fekete színben. Pl. A177 680 3204 9051 | 32.677 Ft   

07 HAMUTARTÓ. Fekete. Műanyag. Hőálló anyagokból készült. Használható a pohártartó, vagy az ajtó tárolórekeszében egyaránt modelltől függően. Nagy tartálya van, 

parázselnyomó, valamint cigarettatartó is kialakításra került. Mercedes-Benz dizájn. Méretek: magasság: 12,2 cm, alsó átmérő: 6,7 cm, felső átmérő: 8,4 cm. Pl. 

A177 810 8103 | 14.700 Ft.
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Kapcsolódó videók a YouTube csatornánkon: 

https://www.youtube.com/watch?v=8rA4kMSpnJk

08 CSOMAGTÉR KÜSZÖBVÉDŐ. Rakodáskor megvédi a lökhárítót a bosszantó karcolásoktól és ruháját a szennyeződésektől. Egyszerűen tisztítható. A253 693 2000 | 

13.887 Ft  09 CSOMAGTÉR ELVÁLASZTÓ RÚD. Segítségével a csomagtér rugalmasan felosztható, így a rakomány elcsúszásának megakadályozása biztosítható.  

A teleszkópos rudak jó illeszkedést biztosítanak. Gyári előkészítés (SA 942) nem szükséges. A166 860 0034 | 61.817 Ft  10 CSOMAGTÉRTÁLCA, MAGAS PEREMŰ. 

Strapabíró, csúszásgátló anyagból készült. Élelmiszer szállítására is alkalmas. Pl. W205 C-osztályhoz. A205  814  0800 | 51.251 Ft  11 CSOMAGTÉRTÁLCA, 

 ALACSONY PEREMŰ. Alaktartó, csúszásmentes polipropilén anyagból készült. Alkalmas élelmiszerek szállítására is. A rakományrögzítő gyűrűk továbbra is hozzáférhetőek 

maradnak. A253 814 0200 | 32.677 Ft  12 KIFORDÍTHATÓ SZŐNYEG. Válaszhatunk a puha tapintású velúr, vagy a csúszásgátlós felület között. Segít megóvni  

a csomagtér eredeti állapotát. Könnyedén csatlakoztatható a Concertina csomagtérküszöb védőhöz. Fekete színben pl. W246-os B-osztályhoz. (SA 942 szükséges hozzá). 

A246 680 0046 | 28.823 Ft  13 EASY-PACK ÁLLÍTHATÓ TÁROLÓREKESZ. Használatával kis méretű tárgyak kényelmesen elhelyezhetőek és szállíthatóak a csomag-

tartóban. Kapacitása: 7–55 liter. Maximális terhelés: 10 kg. A205 680 0405 | 69.126 Ft  14 CSOMAGTÉRHÁLÓ. Megakadályozza a könnyebb csomagok elmozdulását 

utazás közben. Minden csomagtérháló zsebméretre összehajtható. A213 860 2901 | 16.853 Ft  15 FLEXIBILIS CSOMAGRÖGZÍTŐ. Zseniális megoldás az elguruló 

csomagok problémájára. A000 987 0400 | 7 226 Ft.
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Kötelezettség nélküli árajánlat (a megadott árak bruttó, ÁFA-s fogyasztói alkatrészárak, a beszerelés költségeit nem tartalmazzák). Árváltozás joga fenntartva!  

A szerkesztés lezárása után áreltérések adódhatnak, illetve a termékek összetételében változás állhat be. Konstrukciós, vagy formai változások, különbségek 

 lehetnek a fényezésben. A gyártó fenntartja a jogot a szállítási terjedelem megváltoztatására a kiadványban szereplő termékek tekintetében, ha ezek a változtatások, 

vagy különbségek a vevői igények figyelembevételével történnek. Amennyiben az eladó, vagy a gyártó a rendelés, vagy a megrendelt termék jelöléséhez  rövidítéseket, 

vagy számokat használ, ezzel kapcsolatban semmilyen jog nem terheli. Az ábrák egyéb olyan tartozékokat, vagy extrákat tartalmazhatnak, amelyek nem tartoznak a 

szériaszállítási terjedelemhez. Nem minden termék kapható minden egyes modellhez. Színeltérések nyomdatechnikai okokból előfordulhatnak. Kijelentjük, hogy  

a prospektusban szereplő törvényi, jogi és adójogszabályi előírások és ennek hatásai a kiadvány szerkesztésének lezárása idején csak a Német Szövetségi Köztár-

saságban érvényesek.

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
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