
*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

A (model 177), B (model 247), CLA (modela C/X118)

Alu. platišče (10 palično) s TPM* senzorjem s 
Pirelli W SottoZero 3 MO**

205/60 R16  92H  

Q44014171006E (L), Q44014171007E (D) 

1.280,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

C B
71dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

A (model 177), B (model 247), CLA (modela C/X118)

Alu. platišče (5 palično) s TPM* senzorjem s 
Hankook i*cept evo2 MO**

205/55 R17  91H  

Q44014311002E

1.400,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

C B
70dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

A (model 177), B (model 247), CLA (modela C/X118)

Alu. platišče (5 dvopalično) s TPM* senzorjem z 
Bridgestone BLIZZAK LM001 MO**

225/45 R18  91H  

Q44014191090E (L), Q44014191091E (D)

1.780,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

B B
70dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

Razred C (model 206)

Alu. platišče (5 dvopalično) s TPM* senzorjem z 
Goodyear UltraGrip Performance G1 MO**

225/50 R17  98H 

Q44014141076E (L), Q44014141077E (D)

1.800,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

B B
72dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

Razred C (model 206)

Alu. platišče (5 dvopalično) s TPM* senzorjem s 
Pirelli W SottoZero 3 MO**

225/45 R18  95H 

Q44014171490E (L), Q44014171491E (D)

2.000,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

D B
72dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

Razred E (model 213)

Alu. platišče (5 palično) s TPM* senzorjem s 
Continental Conti TS 850 P MO**

225/55 R17  97H 

Q44014111199E

1.700,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

C C
72dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

Razred E (model 213)

Alu. platišče (5 palično) s TPM* senzorjem z 
Michelin Pilot Alpin PA4 MO**

245/45 R18  100V 

Q44014151178E

2.000,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

C C
70dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

Razred S (model 223)

Alu. platišče (10 palično) s TPM* senzorjem s 
Pirelli W SottoZero 3 MO**

255/45 R19  104V 

Q44014171432E (L), Q44014171433E (D)

2.450,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

C B
73dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO-S – Mercedes original Silent pnevmatika

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

Razred S (model 223)

Alu. platišče (več palično) s TPM* senzorjem Z 
Bridgestone BLIZZAK LM001 MO-S**

255/40 R20  101V 

Q44014191126E (L), Q44014191127E (D)

2.800,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C
C B

70dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

CLS (model 257)

Alu. platišče (9 palično) s TPM* senzorjem s 
Pirelli W SottoZero 3 MO**

245/45 R18  100V 

Q44014171000E (L), Q44014171001E (D)

2.050,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

B B
72dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLA (model H247), GLB (model X247)

Alu. platišče (5 palično) s TPM* senzorjem z
Michelin Pilot Alpin 5 MO**

215/65 R17  99 H  

Q44030151072E (L), Q44030151073E (D)

1.600,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C
C B

70dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MOE – Mercedes original RunFlat pnevmatika

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLA (model H247), GLB (model X247)

Alu. platišče (10 palično) s TPM* senzorjem s
ContiWinter TS 850 P MOE**

215/60 R18  98 H  

Q44056111005E

1.940,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

D B
72dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLA (model H247), GLB (model X247)

Alu. platišče (5 dvopalično) s TPM* senzorjem z
Bridgestone BLIZZAK LM001 MO**

235/50 R19  99 H 

Q44030191024E  (L),  Q44030191025E  (D)

2.150,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C
C B

71dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLC (model X253)

Alu. platišče (5 dvopalično) s TPM* senzorjem z
Michelin Latitude Alpin LA2 MO**

235/65 R17  104H  

Q44030151052E (L), Q44030151053E (D)

1.750,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

D C
72dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLC (model C/X253)

Alu. platišče (5 palično) s TPM* senzorjem z
Bridgestone Blizzak LM-80 EVO MO**

235/60 R18  103H 

Q44030191012E (L), Q44030191013E (D)

1.900,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

D C
72dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MOE – Mercedes original RunFlat pnevmatika

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLC (model C/X253)

Alu. platišče (10 palično) s TPM* senzorjem s
Pirelli Scorpion Winter MOE**

235/55 R19  101H  

Q44056171002E (L), Q44056171003E (D)

2.200,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C

D B
72dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLE (model V167)

Alu. platišče (10 palično) s TPM* senzorjem s
Pirelli Scorpion Winter MO**

235/60 R18  103H  

Q44014171388E (L), Q44014171389E (D) 
SA koda 9U4 !

1.950,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C
C B

69dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLE (model V167)

Alu. platišče (5 palično) s TPM* senzorjem s
Pirelli Scorpion Winter MO**

255/50 R19  107V  

Q44014171390E (L), Q44014171391E (D) 
SA koda 9U4 !

2.200,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C
C B

69dB



*TPM – senzor za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki **MO – Mercedes original

Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles  
niso vključeni v ceno. Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Ponudba velja od 1.7.2021 do 1.7.2022. oz. do razprodaje zalog. Slike pnevmatik so simbolične.

                              (Cena vključuje 22 % DDV)

GLE (model C/V167)

Alu. platišče (5 dvopalično) s TPM* senzorjem z
Michelin Pilot Alpin 5 MO**

275/50 R20  113V  

Q44030151060E (PR. L.), Q44030151061E (PR. D.) 
Q44030151062E (Z. L.), Q44030151063E (Z. D.) 
SA koda 9U5 !

2.830,00 EUR

Koda QR za vsako identifikacijsko oznako  
tipa pnevmatike s povezavo do evropske 
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Trgovsko ime oz. 
blagovna znamka dobavitelja

Velikost pnevmatike, 
indeks nosilnosti in hitrosti 

Razred učinkovitosti porabe goriva 
in koeficient kotalnega upora. 

Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

Zunanji kotalni hrup. 
Vrednost (izražena v decibelih dB (A). 

Razred učinkovitosti.  
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 

do “C” (najslabša ocena)

Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

Piktogram za oprijem na ledu. 
Pnevmatike so posebej dizajnirane za uporabo  
na poledenelih in zasneženem cestišču, in se 
lahko uporabljajo le v zelo zahtevnih  
vremenskih razmerah.

Piktogram zanesljivosti na snegu. 
Pnevmatike so namenjene uporabi v zahtevnih snežnih razmerah.

Oprijem na mokri podlagi in zmogljivostni razred. 
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena) 
do “E” (najslabša ocena)

A B C

A B C
B B

69dB


