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KONFIGURATOR DODATNE OPREME MERCEDES-BENZ.

Večina izdelkov v tej brošuri je na voljo za številne različne modelne  
serije Mercedes-Benz. V našem konfiguratorju dodatne opreme vam  
je na voljo celotna ponudba izdelkov za vaše vozilo – in še veliko več: 
https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/en-MB
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DVIGNITE ZAVESO ZA  
IZVRSTNO PREDSTAVO.
Večer v drive-in kinu v Schönefeldu.

Topel poznopoletni večer v drive-in kinu v Schönefeldu – medtem ko na 200 kvadratnih metrov velikem platnu igrajo svoje vloge 
filmske zvezde, v prvi vrsti tiho stoji neka druga, precej posebna zvezda: novi Mercedes razreda C v kovinski Mojave srebrni 
barvi. Z zadnjim spojlerjem v videzu karbonskih vlaken in ujemajočima zunanjima ogledaloma ta zvezda izžareva vtis izrazite 
športnosti. Drive-in kini so preprosto drugačni. Preprosto zaprete vrata vozila in uživate v filmu. Ni vam treba poslušati šumečih 
vrečk sogledalcev in zvok lahko nastavite povsem po svojem okusu. Glasba iz filma se prenaša neposredno v notranjost vozila 
prek multimedijskega sistema, ki vas z navigacijskimi zemljevidi, shranjenimi na kartici SD, tudi varno pripelje nazaj domov –  
ali v katerega od osmih drugih drive-in kinov v Nemčiji. V drive-in kinu preprosto izberete radijsko frekvenco, sporočeno ob priho-
du, in že ste pripravljeni za ogled! Med vožnjo domov lahko prek vhodov USB in polnilnika Mercedes-Benz uživate v zabavnem 
programu po lastni izbiri, ki se predvaja neposredno na prostostoječem multimedijskem prikazovalniku.

ZADNJI SPOJLER, VIDEZ KARBONSKIH VLAKEN. Zadnji spojler Mercedes-Benz Sport Equipment v realističnem videzu 
karbonskih vlaken znatno izboljša aerodinamiko. Harmonično se zliva s konturami vozila in mu daje športen videz. Individualni, 
dinamični 3D-učinek poudarja značaj vozila. A205 793 0500  VDOLBINE VRATNE KLJUKE, VELIKE, 2-DELNI KOMPLET. 
Pokromane, sijoče vdolbine vratne kljuke. Ščitijo vdolbino za vratno kljuko pred odrgninami in ustvarjajo visokokakovosten, 
individualen videz. A205 760 4000.
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01 NAVIGACIJA NA KARTICI SD, ECE, ZA KODO RETROFIT 357, SAMO V POVEZAVI S KODO 355 IN KODO 506. Uporabniku prijazna navigacija, točni podatki zeml-
jevida in odlično vodenje po poteh – z navigacijo na kartici SD lahko na multimedijski sistem Audio 20 prenesete vse prednosti povsem opremljenega in zmogljivega 
navigacijskega sistema. Vse kar morate storiti je, da vstavite kartico SD s programsko opremo za navigacijo. Zemljevidi za prikaz in upravljanje v slogu sistema COMAND 
Online so prikazani na velikem barvnem prikazovalniku multimedijskega sistema z visoko ločljivostjo, s prikazom dodatnih informacij za navigacijo v kombiniranem inštru-
mentu. Vključujejo tridimenzionalne poglede z natančnim prikazom cest in stavb ter fotorealistični asistent za prečni promet in asistent za ohranjanje smeri, ki omogočata 
še boljšo orientacijo. Upravljanje je za uporabnika povsem intuitivno. Navigacijski sistem je mogoče upravljati tudi z glasovnim upravljanjem. Upravljalnik prenosov za 
navigacijo na kartici SD za posodobitev podatkov zemljevida in dodatne informacije o pogojih uporabe najdete na spletni povezavi: https://www.mercedes-benz.si/ 
passengercars/being-an-owner/offers/more-offers.module.html. A213 906 1408  PEPELNIK. V črni barvi. Plastičen. Izdelan iz materialov, odpornih proti visokim 
temperaturam. Uporablja se lahko v držalu za pijačo ali predalu v vratih, odvisno od modelne serije. Velika prostornina. Vključuje pripravo za gašenje žerjavice in držalo za 
cigareto. Privlačna oblika znamke Mercedes-Benz. Višina: 12,2 cm, premer spodnjega dela: 6,7 cm, premer zgornjega dela: 8,4 cm. A177 810 8103.

02 OHIŠJE ZUNANJIH OGLEDAL, VIDEZ KARBONSKIH VLAKEN. Za individualen, športen in dinamičen videz. 2-delni komplet. A205 811 0100  03 PLOŠČA VRATNIH 
PRAGOV, OSVETLJENA, SPREDAJ, 2-DELNI KOMPLET. Značilen in privlačen dodatek z napisom Mercedes-Benz. A205 680 4911  PREDPRAŽNIKI IZ VELURJA 
CLASSIC, 4-DELNI KOMPLET. Elegantni in visokokakovostni predpražniki iz tufting velurja, z našitim napisom Mercedes-Benz. Na voljo v različnih barvah, ki se ujemajo  
z notranjostjo vozila. A205 680 0404 9J74  ŠPORTNI PEDALI IZ NERJAVNEGA JEKLA, ZA MODELE S SAMODEJNIM MENJALNIKOM, Z GUMIJASTIMI ČEPKI. Sijoči 
športni pedali iz nerjavnega jekla s čepki proti drsenju. A000 290 0500  04 MOŠKA JAKNA. Mornarsko modra. 100-odstotni poliester. Odporna na veter. Ovratnik na 
visoko zapiranje. Odstranljiva in zložljiva kapuca. Več žepov. Moderen kroj. Velikosti: S–XXL. B6 695 8576–8580  MOŠKA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI. Mornarsko 
modra s temno rdečimi kontrasti. 95 % viskoza, 5 % poliester. Okrogel ovratnik z enojnim robom. Naprsni žep, obrobljen z okrasnim trakom. Tesno prileganje. Velikosti: 
S–XXL. B6 695 8586–8590  MOŠKI PAS. V črni barvi. Italijansko telečje usnje. Dolžina pribl. 125 cm, širina pribl. 3,4 cm. B6 695 3047.
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Zamisel o drive-in kinu se je rodila v ZDA. Konec 20-ih let dvajsetega 
stoletja je  Richard Milton Hollingshead nekega toplega majskega veče-
ra na streho svojega  Mercedes-Benza 680 S namestil projektor, ga 
usmeril na steno garaže in si s sovoz nikovega sedeža ogledal film. Poleti 
leta 1933 je odprl prvi drive-in kino na svetu. Leta 1960 so zamisel 
udejanjili tudi v Nemčiji. Drive-in kino v Schönefeldu je odprl vrata leta 
2009 na 20.000 kvadratnih metrih, na katerih je med drugim na voljo 
posebna ponudba, kot so tovornjaki s hrano.

PR
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01 ŠKATLA ZA PRTLJAŽNIK EASY-PACK. Praktična možnost za shranjevanje predmetov v prtljažniku. Ko škatle ne potrebujete, jo lahko s pritiskom gumba zložite in potisnete 
pod polico ter tako pridobite dodaten prostor. Prostornina: od 7 do 55 litrov z največjo nosilnostjo 10 kg. A205 680 0405  MOŠKI KRONOGRAF SPORT FASHION M3. 
Ohišje iz nerjavnega jekla s črno PVD-prevleko. Črna številčnica. Urni in minutni kazalec ter moder sekundni kazalec z detajlom Super-LumiNova®. Protiodsevno mineralno 
steklo na obeh straneh. Črn najlonski pašček, modre tkane sredinske črte. Vodoodporen do 10 ATM. Premer: 42 mm. Kvarčni mehanizem Ronda 5030. Izdelano v Švici. 
B6 695 4061  02 ODEJA. V temno rjavi/sivobeli barvi. 100-odstotni bombaž. Tkana v vzorcu ribje kosti, z logotipom „1926“. Bombažna vrečka za shranjevanje z vpeljano 
vrvico in natisnjenim logotipom. Fraas za Mercedes-Benz. Izdelano v Nemčiji. Velikost: pribl. 156 x 200 cm. B6 604 1560  ŽENSKA URA, MODNA, ZLATA. Modna 
ženska zapestna ura v zlati barvi. Modra številčnica, okrašena s šestimi kristali Swarovski®. Moder pašček iz usnja/blaga. Kazalci v rumeni/zlati barvi. Vodoodporna do 5 ATM. 
Premer pribl.: 35,5 mm. Švicarski mehanizem Ronda 1002. Swiss movt. B6 695 3564  ZAPESTNICA, KRISTAL. Rožnato zlata/črna. Nerjavno jeklo/steklo. Okrašena 
s kristalom Swarovski®. Za Mercedes-Benz izdelalo podjetje Swarovski®. Dolžina pribl. 15,7 cm. B6 695 3584  03 DENARNICA. V črni barvi. Telečje usnje. Zaščita 
RFID. Različni predalčki za bankovce, kovance in kartice. Zakovica v obliki Mercedesove zvezde. Mere: pribl. 12,5 x 2 x 10 cm. B6 695 3960  PRSTAN, KRISTAL. 
Rožnato zlata/črna barva. Nerjavno jeklo/steklo. Kristali Swarovski®. Za Mercedes-Benz izdelalo podjetje Swarovski®. B6 695 3601.
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Naj se film začne! Drive-in kino je doživetje. Je prava stvar za ljubitelje kina, kot sta 
 Jelena in Tom. Izbrala sta si „Zajtrk pri Tiffanyju“, ker sta jima všeč estetika in slog 60-ih  
let prejšnjega stoletja. „Audrey Hepburn je resnična modna ikona in ena prvih družbenih 
povzpetnic“, navdušeno pove Jelena, ki dodobra izkoristi vse, kar ponuja nočno življenje 
v Berlinu. Njen sproščen slog podkrepi njeno izjavo. „Rada kombiniram športna in 
vsakdanja oblačila s klasičnimi elementi in dodatki,“ pojasni in to potrdi tudi kristalna 
zapestnica na njenem zapestju. Ohladilo se je in Jelena iz škatle Easy-Pack v prtljažniku 
vzame svojo najljubšo odejo iz runske volne ter si jo ovije prek ramen kot pončo. Nato se 
oba vrneta v svoj razred C – popolno mesto za lep poznopoletni večer v drive-in kinu.

Parkirišča v tovarni sanj.

OKRASNI KOLESNI POKROV, VIDEZ KARBONSKIH VLAKEN. Okrasni kolesni pokrovi Mercedes-Benz 
Sport Equipment v realističnem videzu karbonskih vlaken in z individualnim, dinamičnim 3D-učinkom  
poudarjajo dinamičen videz vozila. Opravila ni treba vnesti v dokumentacijo vozila. Preprosta namestitev  
s posebnim lepilnim trakom. A205 820 9601  KOLESNI POKROV, ZVEZDA Z LOVOROVIM VENCEM. 
Kolesni pokrov Mercedes-Benz elegantno zaokroža platišča iz lahke kovine. Ohranja pesto čist. Na voljo je 
več oblikovnih različic. Za vsa platišča Mercedes-Benz. A222 400 2200 9040  PLATIŠČE Z 10 PREČKAMI, 
SIJOČ ROB. 19-palčno (48,3 cm). A205 401 2900 7X72.

KONFIGURATOR DODATNE 
OPREME MERCEDES-BENZ:
https://configurator. 
mercedes-benz-accessories.
com/en-MB
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Oblika sledi funkcionalnosti. Ali je obratno? Pri originalni dodatni opremi Mercedes-Benz je to vprašanje odveč, saj je vedno 
kombinacija obojega. Skrbimo za to, da imate od estetike korist. Na oba načina.

Lepota je v očeh opazovalca.
Zmagovalni dizajn. 

ORIGINALNA DODATNA OPREMA ZA CLA:  01 ZADNJI SPOJLER, VIDEZ KARBONSKIH VLAKEN. Zadnji spojler Mercedes-Benz Sport Equipment v realističnem 
videzu karbonskih vlaken znatno izboljša aerodinamiko. Harmonično se zliva s konturami vozila in mu daje športen videz. Individualni, dinamični 3D-učinek poudarja značaj 
vozila. A118 793 0100  OKRASNA LETEV NA ZADKU. Kromirana okrasna letev na zadku, z visokim sijajem. Izdelek je usklajen z vsemi kromiranimi okrasnimi deli. 
A118 757 1600  02 VDOLBINE VRATNE KLJUKE, 2-DELNI KOMPLET. Pokromane, sijoče vdolbine vratne kljuke. Ščitijo vdolbino za vratno kljuko pred odrgninami in 
ustvarjajo visokokakovosten, individualen videz. A205 760 4000  03 OHIŠJE ZUNANJIH OGLEDAL, VIDEZ KARBONSKIH VLAKEN. Za individualen, športen in dinamičen 
videz. 2-delni komplet. A177 811 2300  04 MASKA SPREDNJEGA SPOJLERJA, VIDEZ KARBONSKIH VLAKEN. Maska sprednjega spojlerja Mercedes-Benz Sport 
Equipment v realističnem videzu karbonskih vlaken z individualnim, dinamičnim 3D-učinkom poudarja dinamični značaj vozila. Opravila ni treba vnesti v dokumentacijo 
vozila. A118 880 8200.
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01 SPREDNJA KAMERA. A213 905 5310  02 ZADNJA KAMERA. A213 905 5510   
ELEKTRIČNI KABELSKI SNOP. A213 820 9303 (brez slike)  SAMOLEPILNI ELEMENT. A000 989 9804 (brez slike)

SKOZI OČI  
VRHUNSKEGA VOZILA.

Kamera v vozilu Mercedes-Benz.

Kamera v vozilu Mercedes-Benz zagotavlja več udobja in var-
nosti – tako med vožnjo kot v mirovanju. Sistem kamer z dvema 
kanaloma zaznava območje pred vozilom in za njim. Tako pri-
kazuje koristna sporočila ob nevarnosti za nezgodo in prispeva 
k optimalnemu zajemu dokazov. Kamera pa ne omogoča samo 

beleženja kritičnih voznih situacij – njena vgrajena radarska 
tehnologija se lahko prav tako učinkovito uporablja pri spremlja-
nju pakirnih manevrov. Leče kamere, ki so občutljive na svetlobo, 
zagotavljajo izjemno kakovost slike tudi v temi. Še nikoli niste 
imeli takšnega pregleda nad svojim vozilom Mercedes-Benz.

OPOMBA
V nekaterih državah je uporaba ka-
mere v vozilu in njenih posnetkov 
lahko prepovedana oziroma dovoljena 
z določenimi omejitvami. Pred upo-
rabo kamere se seznanite s predpisi 
v zvezi z videonadzorom in varstvom 
podatkov, ki veljajo v vaši državi. Po 
potrebi kameri odstranite s konzole 
in ju varno shranite.

01 02
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AVTOMOBILI,  
AKROBATI, ATRAKCIJE.
Zvezde arene.
Vonj po žaganju v areni se meša z vonjem po slani pokovki in sladki 
sladkorni peni. Vodja arene dvigne klobuk, se prikloni in pozdravi 
 občinstvo: „Pridite, pridite, kar v to smer! Cirkus je prišel v mesto!“

Pogled, ki vzame sapo: zvezda arene je novi razred B. Vozilo tako čistih, 
jasnih oblik si nedvomno zasluži odmevno predstavitev. Premišljena, 
uravnotežena drža spominja na izklesano telo akrobata. Življenje v cirkusu 
pomeni, da si vedno na poti, pripravljen na vse in potuješ iz enega 
mesta v drugo. Podatek, da ima novi razred B vse potrebno za prevoz 
prtljage, tudi velikih kosov, je ogromna prednost.

Cirkusi so že od nekdaj povezani s „konjskimi močmi“. Prvotno so  
bili hipodromi, namenjeni konjskim dirkam. Cirkus je sčasoma postal 
tako priljubljen, da so se mu kmalu pridružili potujoči zabavljači in  
artisti: klovn, ki je nasmejal občinstvo s svojimi norčijami in fantas-
tičnimi spretnostmi. Požiralec in pihalec ognja, ki je poskrbel za 
predstavo z gorečimi baklami. In artisti na trapezu, ki delajo salte na  
vratolomnih višinah. Pogumne akrobacije, neverjetni triki in komični 
vložki so tisti, ki nas navdušujejo. Cirkus vabi k sodelovanju in ima tri 
ključne protagoniste.
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PLATIŠČE S 5 DVOJNIMI PREČKAMI, SIJOČ ROB. 18-palčno (45,7 cm). A177 401 1300 7X72  NOSILEC ZA KOLO NEW ALUSTYLE. New Alustyle. Izjemno lahek nosilec 

za kolo, s katerim lahko pritrdite kolo na osnovne nosilce ali osnovne nosilce za strešno letev. Kolesa lahko pritrdite na nosilec, ko je montiran na streho, ali udobno pred 

montažo. Podporni okvir lahko tudi zložite, ko ga ne uporabljate, da se zmanjša zračni upor, ko potujete brez koles. Primeren za kolesa z največjim premerom okvirja 98 mm 

(okrogle cevi okvirja) ali 110 x 70  mm (ovalne cevi okvirja). Pri tem morate upoštevati dovoljeno obtežitev strehe za vozilo. Nosilci za kolesa so dobavljeni posamično. 

A000 890 0293.

DOŽIVITE ZVEZDE ARENE NA SPLETU.  

http://mb4.me/MBA_B_Class_Circus

11



01 TOALETNA TORBICA. Črna/bež. Poliester. S pripomočkom za obešanje. Različni predalčki in mrežasti žepi. Odstranljivo 

ogledalo. Zapiranje s sponko. Mere: pribl. 50 x 30 cm. B6 787 1199  02 ŽEPNI NOŽ VICTORINOX CLIMBER. V črni 

barvi. Nerjavno jeklo/plastika. Veliko in majhno rezilo, škarjice, večnamenski kavelj, odpirač za steklenice, odpirač za  

pločevinke, izvijač, šilo, odpirač za buteljke, obroč za ključe, pinceta. Victorinox za Mercedes-Benz. Dolžina pribl. 9,1 cm. 

B6 695 3409  03 KORITO V PROSTORU ZA NOGE CLASSIC, ZA VOZNIKA IN SOVOZNIKA, 2 KOSA. Iz robustnega, 

pralnega materiala TPE za visoke zahteve. Popolnoma prekrije prostor za noge. Višji robovi in oblika površine preprečujejo 

vdor umazanije in vode. Označeno z značilnim logotipom zvezde Mercedes. A177 680 3204 9051  04 DEKLIŠKA 

MAJICA S KRATKIMI ROKAVI. V sivobeli/rdeči barvi. 100-odstotni bombaž. Kratki rokavi. Čolnični izrez. Vzorčast trak 

ovratnika. Moderen kroj. Obojestranske bleščice z rdečim srcem in zvezdo Mercedes. Velikosti: 116/122–152/158. 

B6 695 4296–4299  OTROŠKA KOLESARSKA ČELADA. V črni barvi. Udobno večstopenjsko zapenjanje. Robustna, 

prilegajoča se struktura, odporna proti udarcem. Odstranljivo oblazinjenje. Zaščitna mreža proti mrčesu. Z varnostnimi 

lučmi LED in tremi izmenljivimi vizirji v različnih barvah. Certificirana v skladu z EN DIN 1078/TÜV GS. Izdelano v Nemčiji. 

Mere: pribl. 50–55 cm. Uvex za Mercedes-Benz. B6 645 0076  OTROŠKO KOLO. Aluminijast okvir. 20-palčne pnevmatike 

Schwalbe „BIG APPLE“. Menjalnik Shimano s 7 prestavami. V-zavore. Robustni kovinski blatniki. Aluminijasta podporna 

noga. Nastavljiva višina sedeža (pribl. 60–73 cm). Za otroke, starejše od 6 let ali višje od pribl. 120 cm. Teža: pribl. 12,5 kg. 

Višina okvirja: 28 cm. V zeleni barvi B6 645 0082. V beli barvi B6 645 0083. V vijolični barvi B6 645 0084  OTROŠKO 

KOLO. Mladinsko kolo. Aluminijast okvir. Menjalnik Shimano z 21 prestavami. V-zavore. 24-palčne pnevmatike Schwalbe 

„BIG APPLE“. Robustni kovinski blatniki. Po višini nastavljiv sedež (pribl. 67–80 cm). Starost 8+ ali višina od pribl. 131 cm 

naprej. Višina okvirja pribl. 31  cm. Teža pribl. 12  kg. V črni barvi B6  645  0155. V beli/vijolični barvi B6  645  0157   

05 OTROŠKI SEDEŽ KIDFIX XP. Zagotavlja podporo in varnost tudi za starejše otroke: kakovostni otroški sedež „KIDFIX XP“ 

je primeren za otroke, stare od približno 3,5 do 12 let (15–36 kg), in se varno pritrdi v vozilo s tritočkovnim varnostnim 

pasom ali – dodatno – sistemom ISOFIT. Po potrebi se lahko naslonjalo odstrani, da se sedež „KIDFIX XP“ uporabi kot jahač. 

A000 970 2302  06 FUNKCIJA ZA PRITRDITEV PRTLJAGE. Izjemno domiselna rešitev proti drsenju prtljage po prtlja-

žniku. S sprijemalnim trakom se trdno pritrdi okrog zadevnega predmeta. A000 987 0400  NAKUPOVALNA ŠKATLA, 

ZLOŽLJIVA. Zložljiva, antracitna. A203  840  0020  KAPA. V črni barvi. Bombaž. Nastavljiva velikost. B6  695  4531   

07 JAPONKE, RAZRED X. V črni barvi. Iz plastike. Nedrseč podplat EVA. Lasersko natisnjen napis X-Class na zgornji strani 

podplata, napis X-Class vtisnjen na spodnji strani podplata. Pašček med prsti z izbočeno zvezdo Mercedes. Vrečka za shra-

njevanje iz blaga in z natisnjenim logotipom. Velikosti: S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (44/45). B6 695 5183–5186.

▸ Informacije o otroških sedežih najdete na strani 17.
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Noben drug cirkuški junak ne zbuja toliko empatije in nima tako dolge tradicije kot klovn. Evropski 
klovn ima korenine v italijanski „Commedia dell’Arte“. V tej posebni gledališki zvrsti je opaziti  
podobnosti z današnjim cirkuškim klovnom, ki ga lahko vidimo v vlogi, ko poskuša vstopiti skozi vrata  
z napisom „NEVARNOST“, naivno zre v cev pištole ali – umirajoč od lakote – začne goltati sveče.  
Klovn z vsemi svojimi dejanji presega družbene ovire in se posmehuje realnosti. Zavesa se spusti in  
napove konec cirkuške predstave. Klovn z belim obrazom – resen, zadržan mož kot nasprotje  
nerodnemu avgustu – sedi v garderobi. Predstava je bila uspešna. Sam pri sebi se zahahlja, prvič  
v tem večeru.

Najstarejši junak na svetu – klovn.
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01 OSNOVNI NOSILCI. Aluminijasti nosilci, natančno izdelani, da se prilegajo karoseriji vašega vozila Mercedes-Benz – odlična podlaga za dodatno opremo za prevoz Mercedes-Benz: 

nosilec za smuči in snežne deske, nosilec za kolo ali strešne kovčke. Aerodinamična oblika Mercedes-Benz z optimizirano ravnjo hrupa. Preizkušeni v trkih. Z možnostjo zaklepanja. 

A247 890 2900  02 SONČNA OČALA, LIFESTYLE. Prozoren acetatni okvir v modro-rjavi barvi. Stekla Carl Zeiss Vision v sivi barvi. 100-odstotna zaščita UV-A/UV-B (UV-400). 

Kategorija filtra 3. Protiodsevni premaz. B6 695 3501  VŽIGALNIK ZIPPO®. V črni barvi. Medenina. Zippo® za Mercedes-Benz. Izdelan v ZDA. Mere: pribl. 3,9 x 1,5 x 5,8 cm. 

B6 695 3357  03 STEKLENICA ZA VODO MYFLAVOUR. 0,75 l. Prozorna/srebrna. Tritan. Nabodalo za sadje. Praktična zanka za nošenje. Primerna za pranje v pomivalnem 

stroju. Lasersko vgravirana zvezda Mercedes. eva solo za Mercedes-Benz. Premer pribl. 7,5 cm, višina pribl. 25,5 cm. Prostornina pribl. 0,75 l. B6 695 5015  04 DEŽNIK. 

Prozoren/črn. Aluminij/polietilen. Ročaj iz plastike s posebnim premazom. Samodejno odpiranje. Pritrdilni trakec s sprijemalnim trakom. Odporen proti vetru. Značka v obliki 

zvezde, vtisnjena na ročaju. Premer odprtega dežnika pribl. 105 cm. B6 695 4529  05 PONČO IZ FLISA. V črni/antracitni barvi. Poliester. Logotip zvezde Mercedes na 

sprednji strani. Fraas za Mercedes-Benz. Mere: pribl. 150 x 160 cm. B6 695 3627  06 DRŽALO ZA PIJAČO, SREDINSKA KONZOLA, VOZILA Z MENJALNIKOM DCT.  

Za shranjevanje pločevink, lončkov in stekleničk na dosegu roke. Prilagodljive ročice zagotavljajo trden oprijem. Dva razdelka za vsebnike različnih velikosti. Visokokakovostna 

plastika se lahko očisti z brisanjem in je primerna za pranje v pomivalnem stroju. A177 810 9703.

Ko areno zavzamejo požiralci in pihalci ognja, 
lahko postane zares vroče. Narava njihovega 
početja sproži nenavadno navdušenje. Zbuditi  
in ohranjati to navdušenje je umetnost. In 
tega nihče ne zna bolje kot požiralec ali pihalec 
ognja. Požiralci ognja so bili zelo znani v  
srednjem veku. Ključno pri triku je nadzorovano 
izdihovanje in nadzorovanje ogljikovega dio-
ksida, ki ugasne plamen. Pihalci ognja so se po-
javili šele s prihodom nafte in bencina na  
začetku 19. stoletja. 

V današnjih cirkusih požiralci in pihalci ognja 
uporabljajo posebno tekočino. Njihovi nastopi 
običajno vključujejo pirotehnične vrhunce s 
posebnimi učinki, s katerimi spremenijo areno 
v žareč ognjeni pekel. Vzdihi in vzkliki občin-
stva artiste še podžigajo.

Požiralec ognja –  
vroči favorit.
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Brez zaščite in z 
ogromno spretnosti.
Akrobatka se na vrtoglavi višini zavihti vse do vrha 
cirkuškega šotora. Guga se na obroču v zraku. 
Prvi nastopi na statičnem trapezu, ki so se odvijali 
na dirkališču „Circus Maximus“ v starem Rimu, 
so vključevali več trapezov. Najbolj osupljiva je 
točka na letečem trapezu, pri kateri sta potrebna 
„letalec“ in „lovilec“. Skupaj izvajata dih jemajoče 
akrobacije – vse od „preprostega“ obrata do 
štirikratnega salta. Vendar je že pri samem lete-
nju na obroču v zraku potreben maksimalen 
nadzor nad telesom. Akrobati med izvajanjem 
saltov v zraku dosegajo hitrosti do 100 km/h. 
Pri tem nimajo le obremenjenih teles, temveč ob-
čutijo tudi močan naval adrenalina. To pomeni, 
da se morajo po nastopu spustiti nazaj na zemljo – 
in sicer z delovne višine 18 metrov.



Kako Pinocchio zagotavlja 
Paulovo varnost.
Celo najstarejša testna lutka je preživela.
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01 OTROŠKI SEDEŽ BABY-SAFE PLUS II S SAMODEJNIM ZAZNAVANJEM OTROŠKEGA SEDEŽA, ECE. Optimizirana zaščita z globoko oblikovano 
školjko sedeža z visoko zaščito ob bočnem trku. Posebna blazina za razbremenitev posebej občutljivih delov telesa za dojenčke in otroke, stare do 

pribl. 15 mesecev (do 13 kg). A000 970 1302  02 OTROŠKI SEDEŽ DUO PLUS, S SISTEMOM ISOFIX, ECE + KITAJSKA. Otroški sedež 
„DUO plus“ Optimalna zaščita za otroke, stare od približno 9 mesecev do 4 let (9–18 kg). Vključuje pritrdilni pas Top Tether, dodatni pas za 

pritrditev predela glave, po višini nastavljiv ramenski pas, prezračevalne kanale in sistem pritrjevanja ISOFIX. Z možnostjo nastavitve 
naklona. A000 970 1702  03 OTROŠKI SEDEŽ KIDFIX, S SISTEMOM ISOFIT, ECE + KITAJSKA. Otroški sedež KIDFIX. 

Optimalna zaščita ob bočnem trku. Snemljiva, pralna prevleka. Pritrditev s tritočkovnim varnostnim pasom ali sistemom 
ISOFIT. Primeren za skupini II in III (od pribl. 3,5 do 12 let). A000 970 2002  04 OTROŠKI SEDEŽ KIDFIX XP. 

S SISTEMOM ISOFIT, ECE. Zagotavlja podporo in varnost tudi za starejše otroke: kakovostni otroški 
sedež „KIDFIX XP“ je primeren za otroke, stare od približno 3,5 do 12 let (15–36 kg), in se varno 

pritrdi v vozilo s tritočkovnim varnostnim pasom ali – dodatno – sistemom ISOFIT. 
Po potrebi se lahko naslonjalo odstrani, da se sedež „KIDFIX XP“ 

uporabi kot jahač. A000 970 2302.

V prizadevanju za zagotavljanje maksimalne varnosti morajo otroški sedeži Mercedes-Benz prestati najzahtevnejše laboratorijske 
teste in preizkuse trkov. V ta namen so za naše malčke tvegale svoja „življenja“ številne generacije testnih lutk. Najstarejši 
med njimi je ime Pinocchio in so jo sredi 60-ih let prejšnjega stoletja razvili pri nizozemski organizaciji za uporabne znanosti. 
Takšno ime so ji nadeli, ker je izdelana iz lesa. V prvih preizkusih trkov v zgodovini avtomobilskega oblikovanja je Pinocchio  
zagotovil dragocene informacije za zaščito otrok pred trki. Danes tovrstne preizkuse izvajajo z njegovimi številnimi tehnično 
 dovršenimi brati in sestrami. Ime trenutne serije, „serije P“, ki simulira novorojenčke in otroke, stare 9 mesecev, 1 leto in  
pol ter 3, 6 in 10 let, nadaljuje Pinocchiovo tradicijo. Obsežni preizkusi, ki jih danes izvajajo pri znamki Mercedes-Benz, daleč 
presegajo zakonske zahteve, saj so sedeži preizkušeni z do 50 odstotkov večjo silo trka.

Najboljše pri nameščanju otroških sedežev je to, da je otročje lahko. S sistemoma pritrjevanja ISOFIT in ISOFIX ali s tritočkovnim 
varnostnim pasom je možnost napačne namestitve praktično nemogoča. Sedež, ki ga odlikuje vrhunska zasnova, se individualno 
prilagodi ergonomiji otroka.

Material, uporabljen na predelu za 
glavo in stranskih predelih, zelo ublaži 
udarec pri trku. Tako so v primeru  
nezgode sile, ki delujejo na otroka, do 
20 %manjše.

Po višini nastavljivi vzglavniki in vodila var-
nostnih pasov omogočajo, da sedež raste 
skupaj z otrokom, in optimalno usmerjajo 
diagonalni pas čez otrokova ramena.

Naslonjalo v obliki črke V se  
prilega obliki rastočega otroka  
in ga je po potrebi mogoče 
odstraniti.

Elegantne in hkrati trpežne prevleke so 
mehko podložene in se lahko snamejo 
ter operejo.
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▸  LONG MARCH CANTEEN 
Wrangelstr. 20 | 10997 Berlin | longmarchcanteen.com

0302

01

UČINKOVITOST  
V VISOKI KUHINJI.
Obisk restavracije Long March Canteen.
Voda vre, para šumi in hlapi se dvigajo v zrak. Smo v eni od najbolj 
znanih kitajskih restavracij v Berlinu. Zunaj se pred porisano 
fasado ustavi Mercedes-Benz CLA AMG Line. V veliki kuhinji 
glavni kuhar Minfu z originalnim nožem Tojiro iz nerjavnega 
jekla seklja sestavine. Edina ostrejša stvar je spojler zunaj 
parkiranega vozila CLA. Žarometi vozila se izklopijo, medtem 
ko v notranjosti prostorne restavracije svetle luči osvetljujejo 
krožnike. V nekaj sekundah iz kuhinje prinesejo sveže priprav-

ljene azijske specialitete, hrustljavo zapečene na zelo vročih 
jeklenih ploščah. Kuharska spretnost, ki jo ceni tudi Markus 
Rhode. Organizator dogodkov iz Kölna je prišel na delovni obisk 
v Berlin in želi hitro nekaj dobrega pojesti. CLA z različico opreme 
AMG Line zunaj je njegov. Ko vstopi v restavracijo Long March 
Canteen, pozdravi glavnega kuharja Minfuja. „Ali imamo goveje 
ličnice v riževem vinu z goji jagodami?“ Minfu pritrdi Markusovemu 
vprašanju. Strokovnjaka povezuje skupna strast do podrobnosti– 

01 MOŠKI POLO PULOVER AMG. V črni/srebrno-sivi barvi. 60 % merino volne/35 % liocela/5 % kašmira. Raglan rokavi. Ovratnik in rokavi zaključeni z enojnim robom. 
Gumbi, prešiti s trakom. Tesno prileganje. Oznaka AMG na stranskem šivu in šivu ovratnika. Velikosti S–XXL. B6 695 8666–8670  02 KOLESNI POKROV Z ZNAKOM 
AMG, 4-DELNI KOMPLET. Ekskluzivna reliefna zasnova znaka AMG v aluminiju – poudarek za platišča iz lahke kovine AMG. A000 400 3100  03 VRATNI GUMB AMG. 
Iz kakovostnega nerjavnega jekla. A000 766 0800  04 USNJENA MOŠKA JAKNA AMG. Črna s srebrno-sivimi in rdečimi kontrasti. Zunanji material 100-odstotno 
jagnječje usnje, podloga 100-odstotna viskoza. Snemljiv ovratnik z zadrgo. Perforirani deli na ramenskem predelu in rokavih. Moderen kroj. Izbočen logotip AMG in logotip 
Heinz Bauer Manufakt na levem rokavu in na notranji hrbtni strani. Heinz Bauer Manufakt za Mercedes-Benz. Velikost 48–56. B6 695 8641–8645.
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pri prvem v kuhinji, pri drugem na cesti. „Od današnjih kulina-
ričnih dobrot je lahko bolje samo to, da pridem sem s celotno 
ekipo zaposlenih in poskusimo vse, kar nam prinesejo iz kuhi-
nje,“ navdušeno pove Markus. „Pozabil sem sečuanski poper,“ 

potarna Minfu. Markus mu avtomatično poda ključe avtomobila. 
Ko Minfu odhiti iz restavracije, še vedno oblečen v predpasnik 
glavnega kuharja, se mu na obrazu nariše širok nasmeh.

05 PLATIŠČE AMG S 5 DVOJNIMI PREČKAMI. 45,7 cm (18-palčno), tremolitno kovinsko, visok sijaj. A177 401 1500 7X44  06 PLATIŠČE AMG Z VEČ PREČ-
KAMI. 48,3 cm (19-palčno), titanovo sivo, visok sijaj. A177 401 1600 7X21  07 PLATIŠČE AMG S 5 DVOJNIMI PREČKAMI. 48,3 cm (19-palčno), črno, visok sijaj.  
A177 401 1700 7X23  08 PLATIŠČE AMG Z VEČ PREČKAMI. 48,3 cm (19-palčno), črno, rob platišča z visokim sijajem. A177 401 1600 7X72  09 PLATIŠČE 
AMG Z VEČ PREČKAMI. 48,3 cm (19-palčno), v barvi bakra, visok sijaj. A177 401 1600 8X86  10 PLATIŠČE AMG Z VEČ PREČKAMI. 48,3 cm (19-palčno), črno, rob 
platišča v rumeni barvi. A177 401 1600 9Y70.

05
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 BLUETOOTH®
  AKTIVNO ODPRAVLJANJE 
 ŠUMOV

 UPRAVLJANJE NA DOTIK

 3D-ZVOK
  ČAS DELOVANJA OB POLNI 
BATERIJI ~20 H 

 MIKROFON ZA KLICANJE

Slušalke poskrbijo za vrhunsko zvočno izkušnjo v vsakem trenutku –  
v vozilu, na plaži ali doma. Slušalke zaradi najnovejše tehnologije za aktivno 
odpravljanje šumov in na dotik občutljivega polja na desni strani slušalk 
navdušijo s svojo inovativnostjo in vrhunsko uporabnostjo.

BREZŽIČNE SLUŠALKE. A223 820 9903.

POTOPITE SE V NOVE 
ZVOČNE POKRAJINE.
Nove brezžične slušalke.
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OSVETLITEV 
ASFALTA.

LED-projektorji.

Vrata vozila se odprejo. Kot da so na delu čarobne sile, se Mercedesova 
zvezda odseva na nočnem asfaltu. Razločen hologram pod stranskimi vrati 
osvetli grobo površino tal. LED-projektorji za izstopne luči na vratih so prav 
tako na voljo kot znak AMG ali logotip Maybach. Delujejo kot privlačne sijoče 
oči. Vizualni poudarek posebne vrste.

01 LED-PROJEKTOR, MERCEDESOVA ZVEZDA, 2-DELNI KOMPLET. Za izstopne luči v stranskih vratih. A177 820 0201, A213 820 4503, A217 820 6800, A222 820 0507 
02 LED-PROJEKTOR ZNAKA AMG, 2-DELNI KOMPLET. Za izstopne luči v stranskih vratih. A213 820 6003   03 LED-PROJEKTOR, „MAYBACH“. Za vgradnjo  
v sprednja in zadnja vrata. Projektor, ki se vklopi z odpiranjem ali zapiranjem vrat, projicira logotip Maybach na tla s 3D-učinkom. To vratno osvetlitev je mogoče hitro 
vgraditi in ima dolgo življenjsko dobo. A222 820 0507.
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1000 možnosti za 4 kolesa.
Med številnimi oblikovnimi izvedbami izberite platišča,  
ki so najbolj po vašem okusu – s spletnim konfiguratorjem 
dodatne opreme na https://configurator.mercedes-benz-
accessories.com/en-MB
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Platišča so temeljni del vsakega vozila Mercedes-Benz, zato namenjamo veliko pozornost vsem 1000 modelom in jih redno 
preverjamo s kotalnimi preizkusi. Ti vključujejo rentgenske preglede platišč in CT-slikanja za ocenjevanje notranje mikrostruk-
ture. Poudarek je na odpravljanju tudi najmanjših nepravilnosti, ki niso vidne s prostim očesom. Na podlagi teh slik lahko  
diagnosticiramo izjemno dolgo življenjsko dobo naših platišč, ki jih povrhu odlikuje še ekskluzivna estetika. S kombinacijo vsega 
tega je vaša varnost na poti zagotovljena. Naši razvojni kriteriji in preizkusi zelo presegajo preverjanja, ki jih opredeljuje zako-
nodaja: platišča preverjamo z biaksialnimi testiranji vzdržljivosti kolesa in pesta (ZWARP), obremenitvenimi preizkusi, udarnimi 
preizkusi in preizkusi pravilnega radialnega teka ter z izčrpnimi preverjanji na več sto tisočih kilometrih testnih voženj. Zaradi  
teh strogih smernic znamke Mercedes-Benz so originalna platišča z Mercedesovo zvezdo med najvarnejšimi, najzmogljivejšimi 
in najtrpežnejšimi izdelki na celotnem avtomobilskem trgu.

Vsak preizkus  
opravljen z odliko.
Kako zagotavljamo pregledno kakovost.

MAKSIMALNA VOZNA DINAMIKA

OPTIMALNA PRILAGODITEV MODELOM VOZIL

IZJEMNO DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

CELOVIT POSTOPEK PREGLEDA
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Vrhunec oblikovanja.
Z varno in oblikovno dovršeno dodatno opremo za platišča znamke Mercedes-Benz boste vedno in povsod  pritegnili pozornost. 
S kolesnimi pokrovi v sivi ali črni barvi ali z novim vzorcem lovorovega venca lahko poskrbite za prefinjene poudarke. Da bodo 
okrasni elementi na poti varni, lahko zavarujete platišča iz lahke kovine s  ključavnicami, sestavljenimi iz kodiranega ključa in 
varnostnih vijakov. Celoten videz lahko elegantno zaokrožite z najnovejšimi pokrovčki ventilov z Mercedesovo zvezdo.

17 KOLESNI POKROV, Z IZSTOPAJOČO ZVEZDO. Kolesni pokrov Mercedes-Benz elegantno zaokroža platišča iz lahke kovine. Ohranja pesto čist. Na voljo je več oblikovnih 
različic. Za vsa platišča Mercedes-Benz. A220 400 0125 9283  18 KOLESNI POKROV, ZVEZDA Z LOVOROVIM VENCEM. V črni barvi. A222 400 2200 9040   
19 KOLESNI POKROV, Z IZSTOPAJOČO ZVEZDO. Himalajsko siva. A220 400 0125 7756  20 KLJUČAVNICE ZA PLATIŠČA, M14 X 1,5 X 45. Zavarujte dragocena 
platišča iz lahke kovine pred krajo: komplet sestavljajo kodirani ključ in štirje zaklepni vijaki. A001 990 1707  21 POKROVČKI VENTILOV. Elegantni poudarki z novim 
oblikovanjem. Varujejo ventile pred umazanijo. 4-delni komplet. B6 647 2002.

Nova definicija platišča.
Originalna platišča Mercedes-Benz odločilno prispevajo k visokokakovostni zasnovi vozil. Premišljeno zasnovana platišča  
združujejo ekskluzivnost in varnost ter s svojo usklajeno zunanjostjo poudarjajo slog in značaj voznika.

E

A, B & CLA

CLS

GLA
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Vsa ponudba originalnih platišč je na voljo na povezavi accessories.mercedes-benz.com

Številka artikla

01 Platišče s 5 prečkami črno, sijoče 48,3 cm (19-palčno) A177 401 1400 7X23

02 Platišče s 5 dvojnimi prečkami črno, sijoče 48,3 cm (19-palčno) A177 401 3600 7X23

03 Platišče z 10 dvojnimi prečkami črno 45,7 cm (18-palčno) A177 401 0600 7X43

04 Platišče s 5 dvojnimi prečkami črno mat, visoki sijaj, rdeč rob platišča 48,3 cm (19-palčno) A156 401 0400 9Y22 

05 Platišče s 5 dvojnimi prečkami črno, visoki sijaj, rdeč rob platišča 45,7 cm (18-palčno) A156 401 2700 7X23

06 Platišče z 10 prečkami črno, sijoče 45,7 cm (18-palčno) A205 401 9300 7X23

07 Platišče z več prečkami črno, sijoče 43,2 cm (17-palčno) A205 401 9200 7X23

08 Platišče s prečkami v obliki črke Y črno, visok sijaj 50.8 cm (20-palčno) A253 401 5200 7X23

09 Platišče s 5 dvojnimi prečkami himalajsko sivi barvi, sijoče 45,7 cm (18-palčno) A218 401 2000 7X21

10 Platišče s 5 dvojnimi prečkami črno, sijoče 48,3 cm (19-palčno) A238 401 0300 7X23

11 Platišče s 6 prečkami črno, sijoče 48,3 cm (19-palčno) A213 401 3400 7X23

12 Platišče s 6 prečkami tremolit metalik barve, sijoče 48,3 cm (19-palčno A213 401 3400 7X44

13 Platišče z 10 prečkami črno, sijoče 50,8 cm (20-palčno) A167 401 9000 7X23

14 Platišče z 10 prečkami himalajsko siva mat barva 50,8 cm (20-palčno) A217 401 0000 7X68

15 Platišče z 10 prečkami sijoče 48,3 cm (19-palčno) A447 401 5600 7X23

16 Platišče z 12 prečkami sijoče 43,2 cm (17-palčno) A907 401 5300 7X23

GLC

GLE S V/Vito Sprinter

C
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GOLF NAMESTO  
SMUČANJA. 
Oče in sin odkrivata alpski golf.

Zeleno, ne belo. Vrh, ne sneg. Železo, ne led. Golf klub Berchtesgaden, ki leži v osrčju Berchtesgadenskih Alp, je smučišče 

in igrišče za golf v enem. Poleti golfisti uživajo v igranju golfa ob vznožju gore Watzmann. Pozimi smučarji režejo zavoje 

na belih strminah. Vzdrževalec zelenih površin je tu hkrati tudi upravitelj in lastnik žičnice ter smučarskega objekta, in sicer 

že od ustanovitve kluba leta 1955. Golf klub Berchtesgaden ni le eden najstarejših golf klubov v Nemčiji, je tudi eden  

najvišje ležečih. Igrišče z 9-luknjami je prijetno ugnezdeno med gorami pod Kehlsteinom in s svojimi čudovito urejenimi 

zelenicami ponuja golfistom izzive za vsak hendikep.

Danes sta nas obiskala posebna gosta: Benedikt Limbach in njegov sin, Henri (10), uživata v vikendu, ki sta ga rezervirala 

za druženje drug z drugim. „Vesel sem, da nisva šla hodit. To je tako dolgočasno,“ nekoliko skeptično pove Henri in si  

ogleduje palico za golf z železom 5 in jeklenim ročajem. Benedikt je že dalj časa nameraval pripeljati sina na golf. „To je 

res pravo doživetje, tudi za otroke. Nenazadnje sva se morala najprej vkrcati v kabinsko žičnico, nato pa sva se povzpela 

na hrib in spustila v dolino z avtomobilčkom za golf.“ „Očka mi je dovolil, da sem vozil,“ v smehu pove Henri.

Doživite golf namesto smučanja v spletu:

http://mb4.me/MBA_G_Class_Golf

26



03

02

04 05

01

01 OTROŠKA POLO MAJICA ZA GOLF. Zelena/črna/bela. 92-odstotni poliester/8-odstotni elastan. Zapenjanje s 3  gumbi. 

Tehnologija dryCELL. Športni kroj. PUMA za Mercedes-Benz. Velikost 116–164. B6 645 0379–0383  MOŠKA POLO MAJICA ZA 

GOLF. 91-odstotni poliester/9-odstotni elastan. Zapenjanje s 3 gumbi. Tehnologija dryCELL. Športni kroj. PUMA za Mercedes-Benz. 

Velikosti: S–XXL. B6 645 0322–0326  02 STOJEČA TORBA ZA GOLF. V črni barvi. 100-odstotni poliester. 14 prekatov za 

palice. Nosilec za brisače. Ramenski trak s sponko za hitro odpenjanje. Dno EasyFlex za maksimalen kontakt s tlemi. Snemljivo 

pokrivalo za dež. COBRA za Mercedes-Benz. Teža: pribl. 2,1  kg. Mere: pribl. 34 x 37 x 87  cm. B6  645  0387  MOŠKA  

ZAPESTNA URA, KRONOGRAF MOTORSPORT, ČRNA. Moška zapestna ura Motorsport s kronografom v črni barvi. Ohišje iz 

nerjavnega jekla s črno PVD-prevleko in gumbom z modrimi poudarki. Črna številčnica iz pravih karbonskih vlaken, stopenjski 

dizajn, s svetlečimi pikami Super-LumiNova® in modrimi poudarki. Pašček iz nerjavnega jekla. Svetleči kazalci v barvi jekla. Moder 

sekundni kazalec. Funkcija štoparice. Vodoodporna do 10 ATM. Premer pribl.: 45 mm. Švicarski kvarčni mehanizem Ronda 5030. 

Swiss movt. B6 799 5426  03 ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA OB NATOVARJANJU. V črni barvi. Iz plastike. Zložljiva. Uporabi 

se lahko v vseh serijah. Mogoča pritrditev na pritrdilna očesa, obojestransko podlago ali strešni kovček. Omogoča prostorsko 

ekonomično shranjevanje. Preprosto čiščenje. A253 693 2000  POKRIVALO ZA GLAVO PALICE ZA GOLF. V črni barvi. 

100-odstotni poliester. Vpeljana vrvica na hrbtni strani. Odporno proti vodi in umazaniji. COBRA za Mercedes-Benz. Mere: pribl. 

15 x 15 x 34 cm. B6 645 0391  04 HLADILNI ZABOJ. Ne le hladi, ampak tudi greje. Hladi do 20 °C pod temperaturo okolice – 

do največ –2 °C. Lahko se preklopi na funkcijo za gretje. Robustno, dobro izolirano trdo ohišje s pokrivalom iz blaga, žepi na 

zunanji strani in podloženim ramenskim pasom. Prostornina: 24 l. Lahko se priklopi na 12 V vtičnico v vozilu ali na 230 V vir  

napajanja prek ločenega usmernika. A000 820 4206  05 ŠPORTNA SONČNA OČALA. Črn/moder plastičen okvir. Prozorne/

sive leče. Odtenek leč se prilagodi svetlobnim razmeram. 100-odstotna zaščita UV-A/UV-B (UV-400). Kategorija filtra 1–3. Protiod-

sevni premaz. B6 695 3504.
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01 OTROŠKA KAPA ZA GOLF. V zeleni barvi. 100-odstotni poliester. Zapenjanje zadaj z regulatorjem velikosti. Trak za vpijanje znoja. Našit logotip „P“ s 

3D-učinkom. PUMA za Mercedes-Benz. Nastavljiva velikost. B6 645 0384  KAPA ZA GOLF. V sivi barvi. 95-odstotni poliester/5-odstotni elastan. Trak za 

vpijanje znoja na notranji strani. PUMA za Mercedes-Benz. Nastavljiva velikost. B6 645 0358  MOŠKA JAKNA ZA GOLF. V črni barvi. 100-odstotni poliester. 

Odporna proti vodi. Tehnologija windCELL. Zadrga z varovalom za brado. 2 žepa z zadrgo. Športni kroj. PUMA za Mercedes-Benz. Velikosti: S–XXL. 

B6 645 0352–0356  02 KOMPLET KABLOV ZA MEDIJSKI VMESNIK. Upravljajte svoj iPod®, iPhone® ali druge naprave s povezavo micro USB prek 

večfunkcijskega volana ali avdiosistema. Želeno skladbo, izvajalca ali album/seznam predvajanja lahko prikažete v kombiniranem inštrumentu ali na zaslonu 

avdiosistema. Poleg tega prek univerzalnega vmesnika v sredinski konzoli napolnite še baterijo svoje naprave. Dolžina kabla je 1 m. Za več informacij obiščite 

spletno stran www.mercedes-benz.com/connect. A213 820 4202.

„ Pridi sem, Henri,  
igrati lahko začneva  
             od tukaj!“
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Igrišče za golf v Berchtesgadnu leži na nadmorski višini približno 1000 metrov in ima vodno oviro v obliki majhnega 

gorskega jezera. To popolnoma brezkompromisno igrišče, ki v celoti izkorišča edinstveno lokacijo in odlične last-

nosti terena, je izziv za vse ljubitelje golfa. Tukaj je pri igri potrebna stoodstotna osredotočenost. „Tukaj sem odigral 

z dvema, v Stuttgartu pa z enim udarcem nad parom,“ kritično pove Benedikt. To mu ni bil zadosten izziv, zato se  

je domislil posebnega hendikepa. V modelu razreda G sta se s sinom odpeljala po slikoviti panoramski cesti Rossfeld, 

ki vodi do razgledne ploščadi na višini 1600 metrov. Henri ni bil povsem prepričan, ali naj izstopi iz avta, saj ga je 

skrbelo, da bo morda vendarle moral hoditi. A ga je Benedikt s premeteno idejo vendarle uspel izvabiti iz avtomobila. 

Iz prtljažnika je pobral palice, žogice in podstavke ter jih odložil blizu roba klifa. „Pridi sem, Henri, igrati lahko zač-

neva od tukaj!“ Henriju ni bilo treba dvakrat reči. Skoraj istočasno z očetom je zamahnil s palico, kot se je naučil na 

igrišču za golf, in ko sta palici zadeli ob pesek, sta žogici poleteli proti oddaljenemu vrhu in se spustili v dolino.  

„Golf je res kul,“ je zadovoljno pripomnil Henri, „ampak samo v gorah.“
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Ne le za kuhinjski lijak.
Najboljša izbira med rešitvami za prevoz.

Zimskim radostim naproti: kombinirani nosilec za smuči in snežne deske znamke Mercedes-Benz je idealna rešitev za prevoz 
zimske športne opreme. Z modelom „Comfort“ lahko prevažate največ šest parov smuči ali štiri snežne deske, medtem ko lahko 
na model „Standard“ pritrdite največ štiri pare smuči ali dve snežni deski – odvisno od višine okovja. Zaradi preproste montaže 
in praktične funkcije izvleka lahko še bolj uživate v zimskih radostih. 

Multifunkcijsko osnovo teh sistemov zagotavljajo osnovni nosilci (01) in strešni nosilci osnovnih nosilcev (02). Primerni so za 
vse prevozne in rekreacijske rešitve Mercedes-Benz, na primer za dodatno opremo za smučanje, deskanje na snegu in kolesarjenje 
ter za strešne kovčke. Maksimalno udobje, preprosta montaža in največja stopnja varnosti so zagotovljeni.

Kolesa lahko varno prevažate na trdnih, a lahkih nosilcih za kolesa (03/04/07) – na strehi ali na zadku vozila.

Več informacij o tem in številnih drugih izdelkih  
najdete tudi na kanalu YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=gFATMywcqUA

30



08 09

07

05

06

01 NOSILEC ZA SMUČI IN SNEŽNE DESKE, KOMFORTNI. Za do 6 parov smuči1 ali 4 snežne deske. Z možnostjo zaklepanja. Zaradi praktične funkcije izvleka sta nato-
varjanje in raztovarjanje lažja. A000 890 0393  OSNOVNI NOSILCI. Aluminijasti nosilci, natančno izdelani, da se prilegajo karoseriji vašega vozila Mercedes-Benz – 
odlična podlaga za dodatno opremo za prevoz Mercedes-Benz: nosilec za smuči in snežne deske, nosilec za kolo ali strešne kovčke. Z integriranim orodjem za hitro in 
enostavno pritrditev. Aerodinamična oblika Mercedes-Benz z optimizirano ravnjo hrupa. Preizkušeni v trkih. Z možnostjo zaklepanja. A253 890 1100  02 NOSILEC ZA 
SMUČI IN SNEŽNE DESKE, STANDARDNI. Za do 4 pare smuči1 ali 2 snežni deski. Z možnostjo zaklepanja. A000 890 0493  OSNOVNI NOSILCI ZA STREŠNE LETVE. 
Večfunkcijski aluminijasti nosilci z novo razvitim aerodinamičnim profilom, zasnovanim ob upoštevanju letalske konstrukcije, ki zelo zmanjša hrup vetra in se popolnoma 
ujema z vašim vozilom Mercedes-Benz. Osnovni nosilci za strešno letev, natančno izdelani, da se prilegajo karoseriji vašega vozila – dobra podlaga za dodatno opremo za 
prevoz Mercedes-Benz, na primer: nosilec za smuči in snežne deske, nosilec za kolo ali strešne kovčke. Preizkušeni v trkih. Z možnostjo zaklepanja. A253 890 0593   
03 NOSILEC ZA KOLO. Nosilec za kolo New Alustyle. Izjemno lahek nosilec za kolo, s katerim lahko pritrdite kolo na osnovne nosilce ali osnovne nosilce za strešno letev. 
Kolesa lahko pritrdite na nosilec, ko je montiran na streho, ali udobno pred montažo. Podporni okvir lahko tudi zložite, ko ga ne uporabljate, da se zmanjša zračni upor, ko 
potujete brez koles. Primeren za kolesa z največjim premerom okvirja 98 mm (okrogle cevi okvirja) ali 110 x 70 mm (ovalne cevi okvirja). Pri tem morate upoštevati dovoljeno 
obtežitev strehe za vozilo. Nosilci za kolesa so dobavljeni posamično. A000 890 0293  04 NOSILEC ZA KOLESA NA ZADNJEM DELU VOZILA, ZA PRIKLOPNO 
NAPRAVO, ZLOŽLJIV, 2 KOLESI, ECE. Udoben nosilec za kolesa na zadnjem delu vozila z zaklepom za varen prevoz do 2 koles. Preprosta montaža na priklopni napravi 
in prav tako preprosta pritrditev vaših koles na nosilcih. Največja nosilnost do 30 kg za en nosilec. Zato je primeren za večino električnih koles. Zaradi pametne kotalne 
mehanike je še naprej mogoče odpreti prtljažnik. Nosilec je mogoče udobno zložiti ter ga ekonomično shraniti v prtljažniku, počitniškem stanovanju ali doma. 
A000 890 1700  05 POLNILNIK S FUNKCIJO OHRANJANJA STANJA NAPOLNJENOSTI, 5 A, ZA SVINČENO-KISLINSKE ALI LITIJSKE AKUMULATORJE, ECE. 
Preverite, napolnite in usposobite akumulator, četudi je popolnoma prazen. prilagojen za zapletene elektronske sisteme v vašem vozilu. A000 982 3021  06 KOMPLET 
ORODJA ZA VOZILO. Vse, kar potrebujete za menjavo kolesa – od ključa za kolo do rokavic. Vse priročno shranjeno v kompaktni vrečki. B6 685 0788  07 NOSILEC 
ZA KOLESA NA ZADNJEM DELU VOZILA, ZA PRIKLOPNO NAPRAVO, ZLOŽLJIV, 3 KOLESA, ECE. Udoben nosilec za kolesa na zadnjem delu vozila z zaklepom za varen 
prevoz do 3 koles. Preprosta montaža na priklopni napravi in prav tako preprosta pritrditev vaših koles na nosilcih. Največja nosilnost do 18 kg za en nosilec. Zato je primeren 
za večino električnih koles. Zaradi pametne kotalne mehanike je še naprej mogoče odpreti prtljažnik. Nosilec je mogoče udobno zložiti ter ga ekonomično shraniti  
v prtljažniku, počitniškem stanovanju ali doma. A000 890 1800  08 STREŠNI KOVČEK MERCEDES-BENZ 400, Z ODPIRANJEM NA OBEH STRANEH. Prostornina 
pribl. 400 litrov. Nosilnost 75 kg. S prijemalno letvijo za lažje odpiranje in zapiranje.2 Črne barve A000 840 0000, Srebrno mat barve A000 840 0100  09 STREŠNI 
KOVČEK MERCEDES-BENZ 450, Z ODPIRANJEM NA OBEH STRANEH. Prostornina pribl. 450 litrov. Nosilnost 75 kg. S prijemalno letvijo za lažje odpiranje in zapiranje.2 
Črne barve A000 840 0300, Srebrno mat barve A000 840 0200.

1 Odvisno od geometrije smuči.
2 Pri tem morate upoštevati dovoljeno obtežitev strehe za svoje vozilo.

450 400 
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Ronda Malinda ljubeče pogladi veliko balo blaga v prtljažniku svojega vozila 
GLE. Ona je sodobna Nana Benz. Tako v njenem rodnem Togu imenujejo 
ženske, ki trgujejo z visokokakovostnimi, živopisnimi tkaninami, uvoženimi  
z Nizozemske, ki so pri ženskah v zahodni Afriki zelo iskane. Trgovke vložijo  
denar v eno ali več vozil Mercedes-Benz. „Moda je moja strast,“ pove Ronda. 
Pred desetimi leti je zapustila Togo in prišla v Hamburg. Od takrat prodaja  
afriške tkanine na vse konce sveta. Začela je v lopi, ki jo je najela v ulici Grosse 
Elbstrasse. Danes je lastnica večnadstropnega skladiščnega kompleksa v  
tradicionalnem skladiščnem okrožju Hamburga, imenovanem Speicherstadt,  
in stanovanja v mestni četrti Karolinenviertel. Tako je Ronda uvozila legendo  
iz Afrike v Nemčijo.

TAKO NASTAJAJO  
LEGENDE.
Nana Benz 2.0
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ŠKRGE ZA BLATNIK. Škrge za pritrditev na blatnike. Galvanizirana, sijoča kromirana plastika v obliki  
okrasnih delov za blatnike. Robustna, dimenzijsko stabilna zasnova. Izdelek je usklajen z vsemi kromiranimi 
deli vozila. A167  880  4104  OKRASNI ELEMENT ZA POKROV MOTORJA. Okrasni elementi za  
pritrditev na pokrov motorja. Galvanizirana, sijoča kromirana plastika v obliki okrasnih delov za reže  
za dovod zraka na pokrovu motorja. Robustna, dimenzijsko stabilna in natančno prilegajoča zasnova. 
A167 880 4004  OBROČEK ZA KLJUČE, MODELNA SERIJA GLE. V srebrni/črni barvi. Iz nerjavnega 
jekla. Ploščat razcepljen obroček s tremi dodatnimi majhnimi razcepljenimi obročki za hitro odstranjevanje/
zamenjavo posameznih ključev. Na sprednjem delu je replika originalnega napisa z zadka vozila, na 
hrbtnem delu je logotip tridimenzionalne zvezde. Oblikovano v Nemčiji. Dolžina: pribl. 9 cm. B6 695 8426.
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01 OBLIKOVNI OKRASNI ELEMENT ZA STRANSKI DEL, 4-DELNI KOMPLET. Oblikovni okrasni element za stranski del Mercedes-Benz Sport Equipment v črni barvi brez 
leska. Naredi vozilo bolj možato ter poudari športen in dinamičen videz. Preprosta namestitev s posebnim lepilnim trakom. Lakiranje ni potrebno in opravila ni treba vnesti  
v dokumentacijo vozila. A167 725 5400  AMG PLATIŠČE S PETIMI DVOJNIMI PREČKAMI. Črno, visoki sijaj. A167 401 3600 7X23  02 PAMETNA URA GARMIN 
VIVOACTIVE 3. V črni/srebrni barvi. Elastični trak/nerjavno jeklo/silikon. Barvni prikazovalnik na dotik. Logotip Mercedes-Benz na zadnji strani, na notranji strani paščka in 
na gumbu. Številčnice so seveda oblikovane v ekskluzivnem videzu Mercedes-Benz. Primerno za operacijska sistema Android in Apple. Energija baterije zadostuje za pribl. 13 ur 
uporabe v načinu GPS oz. v načinu pametne ure celo do 7 dni. Beleženje podatkov o telesni aktivnosti in ravni stresa in predlaganje ustreznih programov za vitalnost in sprostitev. 
Podpora Garmin Pay™. Združljiva je z mobilno aplikacijo Garmin Connect™. Vodoodporna do 5 ATM. Premer 43,4 mm. Nameščene nastavitve jezika: angleščina (ZDA), 
danščina, finščina, francoščina (FR), italijanščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, portugalščina (BRA), portugalščina (POR), španščina, švedščina. B6  695  8847   
03 ŽENSKA SONČNA OČALA LIFESTYLE. Očala iz nerjavnega jekla v zlati barvi, prevlečena z acetatnim steklom v Havana rjavi barvi in z acetatnimi ušesnimi deli v mornarsko 
modri barvi. Stekla Carl Zeiss Vision v rjavi barvi. 100-odstotna zaščita UV-A/UV-B (UV-400). Kategorija filtra 3. Protiodsevni premaz. B6 695 3488.

Med legendo in sodobnostjo.
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„Vsega, kar potrebujem pri svojem delu, sem se naučila od matere in babic. 
 Najpomembneje je paziti na denar,“ pove v smehu. „V Togu ljudje pravijo, da imamo 
vse Nane Benz v ta namen kače,“ pove z zarotniško gesto. Ronda je  sodobna 
Nana Benz ali, natančneje, delovna poslovna ženska. Blago seveda prodaja prek 
interneta. „Vsega skupaj imam 30 zaposlenih in pet od njih je zadolženih samo  
za spletno trgovino,“ pojasni. „S svojim vozilom GLE udobno prevažam blago s 
terminala za zabojnike v pristanišču v Hamburgu do svojega skladišča,“ nadaljuje 
Ronda. Na ta način nadaljuje tradicijo svoje mame in babic.
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01 ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA. Zaščita praga prtljažnika s pokromanim videzom zanesljivo ščiti prag prtljažnika vozila pred poškodbami 
in znaki obrabe. Trak, zasnovan posebej za zunanjost vozil, omogoča hitro in preprosto pritrditev. Zaščita praga prtljažnika se natančno prilagodi 
oblikam vozila in zaradi skrbno izbranih materialov zagotavlja videz visoke kakovosti. A167 693 0000  02 ŽENSKA ZAPESTNA URA, 
CLASSIC, LADY ROMAN. Ohišje iz nerjavnega jekla s PVD-prevleko v zlati barvi. Številčnica v srebrni barvi z rimskimi številkami in oznakami 
za ure v zlati barvi. Kazalci v zlati barvi. Mrežni pašček Milanese iz nerjavnega jekla s PVD-prevleko v zlati barvi. Vodoodporna do 5 ATM. 
Premer: 34 mm. Kvarčni mehanizem Ronda 773. Swiss movt. B6 604 1570  03 OBLIKOVNI OKRASNI ELEMENT ZA STRANSKI DEL, 
4-DELNI KOMPLET. Oblikovni okrasni element za stranski del Mercedes-Benz Sport Equipment v črni barvi brez leska. Naredi vozilo bolj 
možato ter poudari športen in dinamičen videz. Preprosta namestitev s posebnim lepilnim trakom. Lakiranje ni potrebno in opravila ni treba 
vnesti v dokumentacijo vozila. A167 725 5400.

Eleganca in praktičnost.
Pred stanovanjem je parkiran njen GLE. Zunaj je hamburška mestna četrt Karolinenviertel, barvita in polna ljudi, tako raznolikih 
kot dragoceni tovor v prtljažniku njenega avtomobila. „Tako kot me pri tkaninah privlači raznovrstnost barv, me pri modelu GLE 
privlači dinamičnost njegovih linij,“ navdušeno pove Ronda. „Oblike se prelivajo tako spontano kot pri mojih materialih,“ zamak-
njeno nadaljuje lastnica avtomobila. Originalna dodatna oprema Mercedes-Benz, kot so okrasni elementi za pritrditev na pokrov 
motorja ali dizajnerske bočne stranice, dajejo njenemu vozilu osebno noto in pričajo o posebni tradiciji, ki se z Rondo – in pred 
njo z njeno materjo in babicami – ohranja že več generacij.
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Prvi poslovni 
razred.
Potovanje v slogu.
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Več informacij o tem in številnih  
drugih izdelkih najdete tudi na kanalu YouTube:  
https://youtu.be/1-hReeEtfYY

01 OBEŠALNIK ZA OBLAČILA, OPREMA STYLE & TRAVEL, Z NEPOSREDNIM ADAPTERJEM (KODA 866). Eleganten in praktičen obešalnik – da bodo vaša oblačila tudi 
ob koncu vožnje brez gub. Neposredni adapter omogoča preprosto pritrditev obešalnika na hrbtni del sprednjih sedežev. A000 810 4100  02 ZLOŽLJIVA MIZICA, 
OPREMA STYLE & TRAVEL, Z NEPOSREDNIM ADAPTERJEM (KODA 866). Praktično mesto za odlaganje prigrizkov in pijače med vožnjo. Zložljiva mizica z neposrednim 
adapterjem ima nastavek za držalo za pijačo. Neposredni adapter omogoča preprosto pritrditev mizice na hrbtni del sprednjih sedežev in prav tako preprosto odstranitev. 
Upoštevajte: če na zadnjem sedežu sedi potnik, mora biti zložljiva mizica zaradi varnosti zložena. A000 816 0200  03 DRŽALO ZA TABLIČNI RAČUNALNIK (KODA 866), 
OPREMA STYLE & TRAVEL. Brezstopenjsko nastavljivo držalo, primerno za priljubljene tablične računalnike znamk Apple in Samsung. Omogoča vrtenje 360° za vodoravno 
ali navpično uporabo. Omogoča navpičen nagib za optimalno namestitev za različno visoke uporabnike. Uporablja se lahko samo v vozilih s predpripravo za „razvedrilni 
sistem in komfortno telefonijo“ (koda 866) ter skupaj z zaščitnim ohišjem Mercedes-Benz, ki je na voljo ločeno. A000 827 2200  04 PODSTAVEK, OPREMA STYLE & 
TRAVEL. Te elemente vzglavnikov je mogoče preprosto namestiti in odstraniti. Modularni sistem je osnovan na podstavku, ki ga lahko združite z želenim izdelkom –  
obešalnikom za oblačila, obešalnikom za torbo ali zložljivo mizico. A000 810 3300  05 DRŽALO ZA AKCIJSKO KAMERO, OPREMA STYLE & TRAVEL. Ujemite najboljše 
trenutke na cesti ali dirkalni stezi z akcijsko kamero. Držalo akcijske kamere je nameščeno na podstavek Style & Travel in vam omogoča popolno postavitev kamere. 
Držalo lahko nagibate in obračate ter tako vrtite kamero v vse smeri. Združljivo s številnimi najnovejšimi akcijskimi kamerami, npr. GoPro ali Rollei. A000 827 1900   
06 OBEŠALNIK ZA OBLAČILA, OPREMA STYLE & TRAVEL. Eleganten in praktičen obešalnik – da bodo vaša oblačila tudi ob koncu vožnje brez gub. Preprosta pritrditev 
na sprednje vzglavnike. A000 810 3400  07 DRŽALO ZA TABLIČNI RAČUNALNIK (VZGLAVNIK), OPREMA STYLE & TRAVEL. Brezstopenjsko nastavljivo držalo, 
primerno za priljubljene tablične računalnike znamk Apple in Samsung. Omogoča vrtenje 360° za vodoravno ali navpično uporabo. Omogoča navpičen nagib za optimalno 
namestitev za različno visoke uporabnike. Preprosta pritrditev na vzglavnik – držalo se vstavi v adapter, ki ga je treba kupiti posebej. Uporablja se lahko samo skupaj  
z zaščitnim ohišjem Mercedes-Benz, ki je na voljo ločeno. A000 827 2000  08 OBEŠALNIK ZA TORBO, OPREMA STYLE & TRAVEL. A000 814 0000  09 ZLOŽLJIVA 
MIZICA, OPREMA STYLE & TRAVEL. A000 816 0000.
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STEKLENIČKA, PACIFIC MOOD. 
Prevladujoči noti limone in po-
maranče, dopolnjeni z mešanico 
začimb. Vsebina cca. 15 ml. 
A000 899 0900.

Dišave v paketu AIR-BALANCE. S paketom AIR-BALANCE lahko individualno  
odišavite notranjost vozila po lastnem okusu (dodatna oprema, koda P21).

POLETJE.
SONCE.
KABRIOLET.
Sabine Engelhardt vliva podobe v stekleničke.

STEKLENIČKA, NIGHTLIFE 
MOOD. Družina dišav: lesne, ori-
entalske, jantarjeve. Lesne note  
s svežimi, privlačnimi začimbami. 
Vsebina cca. 15 ml. 
A000 899 0388.

STEKLENIČKA, FREESIDE 
MOOD. Družina dišav: agrumi, 
cvetlične, čaj. Osnovne note 
vključujejo cedro, pačuli in ambro. 
Vsebina cca. 15 ml. 
A222 899 0600.

STEKLENIČKA, DOWNTOWN 
MOOD. Družina dišav: cvetlično-
-orientalske, mošus, sadne. 
Cvetlična kombinacija jasmina in 
španskega bezga. Vsebina cca. 
15 ml. A000 899 0288.
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STEKLENIČKA, AGARWOOD 
MOOD. Družina dišav: lesne, di-
mne, orientalske. Dišavi daje 
glavni pečat agar, ki ga dopolnju-
jejo nežne lesne in kontrastne 
dimne note. Vsebina cca. 15 ml. 
A000 899 0200.

Kabriolet razreda S vozi vzdolž pacifiške obale. Zložljiva streha 
je odprta, sonce sije in z morja veje nežen vetrič. Zrak ima 
okus po soli in rahel nadih po kremi za sončenje. Človek avto-
matično pomisli na poletje, celodnevni izlet in čudovite tre-
nutke. Takšen scenarij si je zamislila izdelovalka parfumov 
Sabine Engelhardt pri razvoju ene od devetih ekskluzivnih  
dišav Mercedes-Benz za notranjost vozil: Pacific Mood. „Za 
vsako dišavo si moram najprej zamisliti individualno zgodbo,“ 
pojasni. Nato strokovnjak za parfume ustvari vzorce dišav, ki 
to predstavo okrepijo. Pri dišavi Pacific Mood je poudarek  
na vonjih pomaranče in limone, dopolnjenih z malce pikantnosti 
in kančkom morskega zraka. Engelhardtova nato presodi,  
ali se dišava ujema s konceptom njene zgodbe in modelne 
serije. Na splošno lahko v vseh dišavah za notranjost vozil  

v sistemu AIR-BALANCE uživate v modelih od razreda C naprej 
in v vseh karoserijskih izvedbah – od kabrioleta, kupeja in 
Shooting Brake do limuzine in T-modela. Rezultate nato uskladi 
z oblikovalci notranje opreme, inženirji in razvijalci. Takrat  
se začne proizvodnja. Celoten postopek lahko traja celo leto. 
Ta postopek se uporablja tudi pri ustvarjanju vseh drugih  
dišav v sistemu AIR-BALANCE. Freeside Mood – standardno 
dišavo znamke Mercedes-Benz – na primer zaznamujejo  
zaokrožene, prefinjene vonjave, medtem ko je za Sports Mood 
značilen naraven in svež vonj. Ne glede na to, za katero  
dišavo se od ločite, vsaka vam bo pričarala zgodbo resničnega 
luksuza sodobnega časa, kot so poletje, sonce in svež 
morski zrak.

STEKLENIČKA, SPORTS MOOD. 
Družina dišav: zelene, cvetlične, 
agrumi. Osnova so cvetovi in sveži, 
svetlo zeleni listi lipe s pridihom 
mahu. Vsebina cca. 15 ml. 
A000 899 0188.

STEKLENIČKA, DAYBREAK 
MOOD. Družina dišav: rahlo 
sadne, začinjene. Vsebina  
cca. 15 ml. A238 899 0400.

STEKLENIČKA, FOREST MOOD. 
 Družina dišav: agrumi, morske, 
aromatične. Vsebina cca. 15 ml. 
A167 899 1500.

STEKLENIČKA, AMG #63.  
Dišava z bogatim vonjem  
sandalovine in poživljajočega 
ingverja. Vsebina cca.  
15 ml. A290 899 0400. 
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Več informacij o tem in številnih drugih izdelkih najdete tudi  
na kanalu YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=Oq-n1hlIqNs

Vse urejeno.
Originalna dodatna oprema za zaščito, shranjevanje in nadzor nad prtljago.

Sledi vsakdanjega življenja so v vozilu lahko kaj kmalu vidne. Vendar ni treba, da je tako, saj lahko s pravo dodatno opremo  
za organizacijo, nego in zaščito svoj Mercedes-Benz idealno opremite za vsakodnevno uporabo. Dolge življenjske dobe,  
natančnosti prileganja in varnosti ne zagotavljajo samo zaščitni predpražniki, ki so se odlično odrezali v številnih preizkusih, 
ampak tudi praktični odlagalni predali v prtljažniku. Tako poskrbite, da postaneta drseč tovor in umazanija v notranjosti  
preteklost, in ste popolnoma pripravljeni za vsakodnevno vožnjo.

01 PREDPRAŽNIKI IZ VELURJA CLASSIC, 4-DELNI KOMPLET. Elegantni in visokokakovostni predpražniki iz tufting velurja, z našitim napisom Mercedes-Benz. Na voljo 
v različnih barvah, ki se ujemajo z notranjostjo vozila. Npr. A205 680 0404 9J74  02 PREDPRAŽNIKI IZ VELURJA EXCLUSIV, ZA VOZNIKA IN SOVOZNIKA, 2 KOSA. 
Ekskluzivni predpražniki iz velurja s posebno globoko, debelo površino in s kovinsko značko z napisom Mercedes-Benz. Na voljo v različnih barvah, ki se ujemajo z notranjostjo 
vozila. Npr. A213 680 1806 9K26  03 REBRASTI PREDPRAŽNIKI CLASSIC, ZA VOZNIKA IN SOVOZNIKA, 2 KOSA. Izjemno trpežni predpražniki iz tapisona z dolgo 
življenjsko dobo, z našitim napisom Mercedes-Benz. Npr. A253 680 5301 9G32  04 ZAŠČITNI PREDPRAŽNIKI CLASSIC, ZA VOZNIKA IN SOVOZNIKA, 2 KOSA.  
IIz robustne, pralne umetne mase za visoke zahteve. Novo tridimenzionalno oblikovanje s poglobljenimi in dvignjenimi območji ter povišano obrobo.  
Npr. A177 680 7902 9G33  05 ZAŠČITNI PREDPRAŽNIKI CLASSIC, ZA VOZNIKA IN SOVOZNIKA, 2 KOSA. Iz robustne, pralne umetne mase za visoke zahteve.  
Novo tridimenzionalno oblikovanje s poglobljenimi in dvignjenimi območji ter povišano obrobo. Npr. A177 680 7902 9G33  06 KORITO V PROSTORU ZA NOGE 
CLASSIC, ZA VOZNIKA IN SOVOZNIKA, 2 KOSA. Iz robustnega, pralnega materiala TPE za visoke zahteve. Popolnoma prekrije prostor za noge. Višji robovi in oblika 
površine preprečujejo vdor umazanije in vode. Označeno z značilnim logotipom zvezde Mercedes. Npr. A177 680 3204 9051  07 PEPELNIK. V črni barvi. Iz plastike. 
Izdelan iz materialov, odpornih proti visokim temperaturam. Uporablja se lahko v držalu za pijačo ali predalu v vratih, odvisno od modelne serije. Velika prostornina.  
Vključuje pripravo za gašenje žerjavice in držalo za cigareto. Privlačna oblika znamke Mercedes-Benz. Višina: 12,2 cm, premer spodnjega dela: 6,7 cm, premer zgornjega 
dela: 8,4 cm. Npr. A177 810 8103.
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Več informacij o tem in številnih drugih izdelkih
najdete tudi na kanalu YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=HYfhx3ONgxo

08 ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA OB NATOVARJANJU. V črni barvi. Iz plastike. Zložljiva. Uporabi se lahko v vseh serijah. Mogoča pritrditev na pritrdilna očesa, obojestransko 
podlago ali strešni kovček. Omogoča prostorsko ekonomično shranjevanje. Preprosto čiščenje. A253 693 2000  09 VTIČNI MODUL ZA PRTLJAŽNIK, ZA 19-MM 
TLA V TOVORNEM PROSTORU, CELOTNA. Pregradite prtljažnik glede na svoje potrebe in preprečite, da bi vsebina drsela. Nosilci se lahko prosto namestijo vzdolž zunanjih 
robov tal tovornega prostora. Teleskopski okvir sistema zagotavlja varno pritrditev. Tovarniško nameščena predpriprava (koda 942) ni potrebna. A166  860  0034   
10 KORITO PRTLJAŽNEGA PROSTORA, GLOBOKO. Visok rob okrog celega korita. Izdelano iz upogljive plastike, odporne proti udarcem. Primerno za prevoz živil. 
A205 814 0800  11 KORITO PRTLJAŽNEGA PROSTORA, PLITVO. Izdelano iz nedrsečega polipropilena, odpornega proti udarcem. Primerno za prevoz živil. Strukturirana 
površina ohranja na mestu odlagalni zaboj, ki je na voljo ločeno. Obroči za pritrditev tovora v vozilu ostanejo dostopni. A253 8140 200  12 OBOJESTRANSKA PODLAGA. 
Z eno stranjo iz zelo kakovostnega velurja in eno nedrsečo stranjo ohranja originalna tla tovornega prostora čista. Mogoča je povezava z zaščito praga prtljažnika ob  
natovarjanju. Na voljo v črni barvi. A246 680 0046  13 ŠKATLA ZA PRTLJAŽNIK EASY-PACK. Praktična možnost za shranjevanje predmetov v prtljažniku. Ko škatle 
ne potrebujete, jo lahko s pritiskom gumba zložite in potisnete pod polico ter tako pridobite dodaten prostor. Prostornina: od 7 do 55 litrov z največjo nosilnostjo 10 kg. 
A205 680 0405  14 MREŽA ZA PRTLJAGO, TLA PRTLJAŽNEGA PROSTORA. Preprečuje, da bi med vožnjo lahki predmeti drseli po vozilu. Mreža je v žepnem formatu. 
A213 860 2901  15 FUNKCIJA ZA PRITRDITEV PRTLJAGE. Izjemno domiselna rešitev proti drsenju prtljage po prtljažniku. S sprijemalnim trakom se trdno pritrdi 
okrog zadevnega predmeta. A000 987 0400.
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Izdano: October 2019.
Po zaključku redakcije te publikacije (October 2019) je morda prišlo do sprememb na izdelkih. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb kon strukcije, 
oblike, barve in specifikacij, če so te spremembe ob upoštevanju interesov prodajalca sprejemljive za kupca. Na podlagi simbolov ali številk, ki jih prodajalec ali  
proizva jalec uporablja za opis ali poimenovanje naročila, ni mogoče uveljavljati nikakršnih pravic. Na slikah sta morda prikazana pribor in dodatna oprema, ki nista del 
osnovne izvedbe. Morebitna manjša barvna odstopanja so posledica omejitev tiskanja. Ta publikacija je izšla tudi v drugih državah. Ta publi   kacija lahko vsebuje izdelke  
in storitve, ki niso na voljo v določenih državah. Podatki v zvezi z zakonskimi predpisi, pravnimi zahtevami in obdavčitvijo ter njihove posledice se nanašajo samo na 
 Zvezno republiko Nemčijo in veljajo v času tiskanja. Za zadnjo različico se obrnite na svojega prodajalca vozil Mercedes-Benz. Cene se lahko spremenijo.
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