
Originální příslušenství Sprinter



Bezpečnost a kvalita
U nás v Mercedes‑Benz je vždy na prvním místě vize jízdy bez nehod. Ale 
pamatujeme samozřejmě i na další důležité věci. Pokud jde o vozidla 
Mercedes‑Benz, zaujímáme k bezpečnosti stejný postoj jako k radosti z jízdy. 
Žádné kompromisy neexistují. Ani co se týče originálního příslušenství. Tyto 
produkty jsou šity Vašemu vozidlu přesně na míru a důkladně testovány našimi 
inženýry. Aktivně přispívají nejen k Vaší bezpečnosti, nýbrž i k ochraně ostatních 
účastníků silničního provozu.

Příslušenství kolPříslušenství exteriéru

Hvězda byla vždy symbolem atraktivnosti, dokonalosti a odpovědnosti, tedy 
vlastností, které se rovněž odráží v kvalitě našeho příslušenství. A právě to dále 
umocňuje styl nebo sportovní charakter Vašeho vozidla – nemluvě o jejich 
vynikajícím komfortu. Speciální cit pro design a péče věnovaná detailu dělá 
z vozidla skutečný Mercedes‑Benz. Od prvního dojmu až po vnitřní atributy. 
Kvalita, kterou vnímáte svými smysly: stačí vidět, poslouchat, dotýkat se 
a samozřejmě řídit.
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Váš nový Mercedes‑Benz Sprinter musí být schopný se 
přizpůsobit. A naše originální příslušenství je určeno k tomu, aby 
Vám poskytlo vše, co na mobilním pracovišti potřebujete.  
Objevte praktická řešení pro přepravu různého nákladu – ať už 
velkého, dlouhého, objemného nebo těžkého. Jsme zde, abychom 
zajistili, že budete připraveni na každý úkol.

Exteriér

ExtEriér

01 Přepravní zahrádka 6

02 Základní střešní nosiče 6

03 Sada pro vysoký držák 6

04 Upevňovací popruh 9

05 Černé krytky náboje kola 10

06 Černé krytky ventilků 10

07 Disk s 12 dvojitými paprsky 13
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Flexibilita na cestách  
Systémy nosičů

ExtEriér

Cena s DPH Číslo položky

01 Montážní lišta | Pro vetší flexibilitu a maximální funkčnost: montážní lišty vyrobené z hliníku vytvářejí řadu možností pro rychlou, bezpečnou 
a jednoduchou přepravu velkého i těžkého nákladu. Jsou dostupné v různých délkách. 

na vyžádání  na vyžádání

02 Základní střešní nosiče | Zaručují ještě větší flexibilitu při nakládání a přepravě objemného nákladu: robustní základní střešní nosič vyrobený z hliníku lze 
umístit do jakékoliv polohy v rámci montážní lišty. Základní střešní nosič lze zamknout na vnějších krytech, čímž je zajištěna maximální možná ochrana proti 
odcizení.

Základní střešní nosiče, jeden příčný nosič 3 499 Kč  A907 890 0100

Základní střešní nosiče, tři příčné nosiče 9 475 Kč A907 890 0000

03 Přepravní zahrádka | Absolutní bezpečnost nákladu: lehký a odolný nosič nákladu představuje inteligentní řešení pro přepravu na střeše.  Je praktickou 
kombinací střešního nosiče a zahrádky. Střešní nosič vyrobený z eloxovaného hliníku odolného vůči korozi vykazuje vysokou míru odolnosti.             

22 158 Kč A907 850 0000

04 Nakládací válec | Plastový válec s připevněním bočním šroubem. Určený jako pomoc při nakládání dlouhých předmětů (žebříků, desek, trubek, tyčí). 3 207 Kč A907 851 0600

05 Držák žebříků | Pevný držák žebříků s jedinečným ukotvením vyrobeným z širokých a robustních upevňovacích popruhů s ráčnovým mechanismem. 6 414 Kč A907 851 0900

06 Adaptér pro držák žebříků 810 Kč A907 545 7500

07 Sada pro vysoký držák | Ať už pro upevnění tyčí, trubek nebo desek: tato jedinečná a patentovaná zarážka optimálně zajistí náklad. 2 624 Kč A907 851 0700
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Cena s DPH Číslo položky

Tažné zařízení | Naše řada tažných zařízení Vám umožňuje si vybrat z různých variant a komponentů, které jsou šity přesně na míru Vašim individuálním 
požadavkům. Maximální hmotnost přívěsu je 2,0 ‑ 3,5 t, zatížení podpěry je pak až 140 kg.

01 Elektroinstalační sady | Pro osvětlení Vašeho přívěsu a signalizační systémy. na vyžádání  na vyžádání

02 Příčník | Základ pro montáž pevných a odpojitelných (Variobloc) tažných zařízení se závěsnou koulí nebo s ojí. na vyžádání  na vyžádání

03 Tažný systém Variobloc | Robustní a flexibilní: Variobloc usnadňuje přechod mezi různými tažnými zařízeními. 8 688 Kč  B6 684 8912

04 Odpojitelná závěsná koule pro Variobloc 4 257 Kč  B6 656 0895

Tažné zařízení s přivařenou závěsnou koulí (bez vyobrazení) | S kompletním systémem je tato závěsná koule již trvale přivařena k příčníku. na vyžádání  na vyžádání

Tažné zařízení, pevná závěsná koule (bez vyobrazení) | Určeno k přišroubování na příčník. 4 024 Kč B6 656 0896

Tažné zařízení, kabelový svazek (bez vyobrazení) na vyžádání  na vyžádání

05 Adaptér | Pro přívěs se 7pinovým konektorem. 637 Kč A000 821 1856

06 Upevňovací popruh | Ať už to jsou žebříky nebo prkna: pomocí tohoto upevňovacího popruhu lze snadno a bezpečně zajistit dokonce i těžké předměty. Je 
ideální pro použití s upevňovacími oky a skládá se ze dvou částí: popruhu (4,1 m) a ráčny (0,4 m) s ocelovým hákem ve tvaru S.

729 Kč A907 899 0100

07 Upevňovací oka, dvoudílná sada | Upevňovací oka pro zajištění nákladu v T otvoru střešního nosiče. Ideálně vhodná pro použití s upevňovacím 
popruhem.

729 Kč A907 863 0000

Profesionalita na cestách
Přepravní příslušenství

ExtEriér
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Praktičnost na cestách
Příslušenství pro exteriér a příslušenství kol

ExtEriér

Cena s DPH Číslo položky

01 Chromovaná maska chladiče | Tato sada pěti chromovaných ozdobných lišt pro masku chladiče zaručuje odlišný vzhled a pomáhá dotvářet individuální 
design vozu.

11 633 Kč  A910 888 1100

02 Montovaná žebra pro kapotu, leštěný chrom | Montovaná žebra pro kapotu. Galvanizovaný chromovaný plast jako ozdobný prvek pro mřížky přívodu 
vzduchu na kapotě. Robustní, rozměrově stabilní a přesný design.

4 927 Kč  A907 880 5400

03 Prohlubně klik dveří, lesklý chrom | Lesklé prohlubně klik dveří v chromovaném vzhledu chrání prohlubně klik proti poškrábání a nabízejí vysoce 
kvalitní a individuální vzhled.

1 429 Kč A907 760 3000 

04 Sněhové řetězy pro rychlé nasazení | Vysoce výkonný řetěz pro ty nejnáročnější podmínky a vynikající trakci na sněhu a ledu. Snadná montáž – 
upevnění z vnější strany.

na vyžádání  na vyžádání

05 Měřidlo tlaku vzduchu v pneumatikách | Umožňuje rychlé změření tlaku vzduchu v pneumatikách na cestách nebo doma. Dodáváno s koženým pouzdrem. 691 Kč B6 658 8140

06 Černé krytky ventilků, 4dílná sada | Stylové výrazné prvky v novém designu. Chrání ventilky před znečištěním. 402 Kč  B6 647 2002

07 Šrouby na zajištění kola ve stříbrné barvě | Chrání Vaše cenná kola z lehkých slitin před odcizením: sada zahrnuje kódovaný klíč a čtyři pojistné šrouby. 2 038 Kč A000 990 5718

Krytky náboje kola | Chrání náboj před nečistotami. K dispozici v následujících verzích:      

08 Hvězda s vavřínovým věncem, klasický design, modrá 431 Kč A171 400 0125 5337

09 Hvězda s vavřínovým věncem, černá 431 Kč A171 400 0125 9040

10 Hvězda s vavřínovým věncem, šedá 431 Kč  A171 400 0125 7P70

11 Stříbrná titanium s chromovanou hvězdou 315 Kč B6 647 0202

12 Šedá Himalayas s chromovanou hvězdou 431 Kč A220 400 0125 7756

13 Černá s chromovanou hvězdou 431 Kč B6 647 0200
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Individualita na cestách
Originální kola

ExtEriér

43,2 cm |17"

43,2 cm |17"

40,6 cm |16" 40,6 cm |16"
43,2 cm |17" 40,6 cm |16"

Cena s DPH Číslo položky

01 Disk s 12 dvojitými paprsky Povrchová úprava: černá, leštěná  
Pro vozidla s pohonem zadních kol

Kolo: 6,5 J x 17 ET 54 | Pneumatika: 235/60 R 17 8 426 Kč A907 401 5300 7X23

02 Disk se 6 dvojitými paprsky Povrchová úprava: stříbrná vanadium  
Pro vozidla s pohonem zadních kol

Kolo: 6,5 J x 17 ET 54 | Pneumatika: 235/60 R 17 7 551 Kč A907 401 2800 7X45

03 Disk se 7 dvojitými paprsky Povrchová úprava: stříbrná briliant  
Pro vozidla s pohonem předních kol

Kolo: 6,5 J x 17 ET 62 | Pneumatika: 235/60 R 17 7 435 Kč B6 656 0390

04 Disk se 6 dvojitými paprsky Povrchová úprava: stříbrná vanadium  
Pro vozidla s pohonem zadních kol

Kolo: 6,5 J x 16 ET 54 | Pneumatika: 205 C/75 R16 6 423 Kč A907 401 5200 7X45

05 Disk se 6 paprsky Povrchová úprava: stříbrná vanadium  
Pro vozidla s pohonem zadních kol  
Pro vozidla s pohonem předních kol

Kolo: 6,5 J x 16 ET 54 | Pneumatika: 205 C/75 R16
6 472 Kč  
6 472 Kč

A907 401 2700 7X45
A910 401 0700 7X45

06 Disk se 6 paprsky Povrchová úprava: černá  
Pro vozidla s pohonem předních kol

Kolo: 6,5 J x 16 ET 62 | Pneumatika: 235/65 R 16 6 239 Kč B6 657 0023

07 Plný ozdobný kryt kola | Povrchová úprava ve stříbrné briliant. 16palcový (40,6 cm) plastový plný ozdobný kryt kola má současně dvě funkce: chrání 
kolo před nečistotami a zhodnocuje vzhled Vašeho Sprinteru.

1 251 Kč  B6 656 0733

Kola z lehké slitiny jsou dodávána bez pneumatik, šroubů kol, krytek ventilků a krytek nábojů kol.

V důsledků rozdílných národních předpisů existují různé varianty každého vozidla. Mějte 
také prosím na paměti, že vývoj vozidla neustále pokračuje. Proto pro Váš konkrétní 
Mercedes‑Benz nebudou schváleny všechny kombinace kol/pneumatik zobrazené v této 
brožuře. V této souvislosti Vám rád poradí autorizovaný prodejce Mercedes‑Benz, který 
má přístup k aktualizovaným informacím o každém kole Mercedes‑Benz, včetně příslušné 
technické zprávy a licenčních podmínek.
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Interiér

01 Navigace na pevném disku 17

Každý pracovní den přináší nové výzvy. Proto je důležité být vždy 
řádně připraven. Například s inteligentním navigačním systémem, 
který Vás bezpečně navede do cíle. A robustním originálním 
příslušenstvím, jako jsou celoroční koberečky nebo ochranné 
potahy. Ochrana nejvyšší kvality v každodenním pracovním 
prostředí. Ujistěte se, že jste připraveni na každou eventualitu.

intEriér
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Relaxace na cestách
Telematika

Cena s DPH Číslo položky

01 Navigace na pevném disku | Ušetřete si čas díky moderní navigaci na pevném disku a informacím v reálném čase. Live Traffic Information zobrazují aktuální 
dopravní situaci, proto se můžete např. efektivně vyhnout dopravní zácpě. Díky připojení k síti si vozidla mezi sebou vyměňují data přes Car‑to‑X‑Communication. 
Už Vás nepřekvapí nebezpečí jako např. odstavená vozidla a kluzká vozovka.

na vyžádání  na vyžádání

02 Tachograf1 | Zaznamenává veškeré časy jízd a odpočinku interně a na kartu řidiče v souladu s právními předpisy pro optimalizovanou elektronickou analýzu.

Digitální na vyžádání  na vyžádání

03 Tempomat | Tempomat usnadňuje řidiči práci, zejména při dodržování rychlostních omezení, ale i při jízdě na dlouhé vzdálenosti nebo při tažení přívěsu. 
Zvolená rychlost je uložena a udržována – ačkoliv manuální zásah je samozřejmě možný kdykoli.

na vyžádání  na vyžádání

04 Nabíječka USB | Elegantní a rychlá nabíječka pro Váš mobilní telefon. Inteligentní nabíjení a výstupní výkon 2 x 2,4 A Vám umožní rychle a komfortně nabíjet Váš 
mobilní telefon během jízdy přes zapalovač cigaret. Elegantní design ladí s interiérem. Nabíječka je vybavena ochranou před přehřátím a lehce podsvícené otvory 
USB usnadňují její používání za tmy.

699 Kč  A213 820 2403

Připojovací kabel Media Interface, sada2, 3 (bez vyobrazení) | Sada připojovacích kabelů Media Interface nabízí konektivitu pro zařízení s mikro USB, USB typu C 
a zařízení/připojovací kabely s konektory USB‑A. Připojovací kabely Media Interface jsou dostupné samostatně a v sadě.

1 881 Kč A177 820 3001

05 Kabel adaptéru Media Interface2 | Kabel adaptéru s konektorem USB typu C pro připojení na straně vozidla a konektorem USB typu A pro připojení USB flash 
disku nebo koncového zařízení pomocí příslušného kabelu.

434 Kč A177 820 2901

1 Pouze pro vozidla s přípravou pro tachograf (kód JV6). 2 Další podrobnosti naleznete na stránkách www.mercedes-benz.cz a u Vašeho prodejce Mercedes-Benz.
3 Kabel dostupný také samostatně.

intEriér
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Cena s DPH Číslo položky

01 Zpětná kamera pro couvání | Inovace pomáhající řidiči při couvání, parkování a manévrování. Kamera umístěná nad dveřmi úložného prostoru přenáší 
obraz oblasti přímo za vozidlem. Obraz je přenášen na dotykový display multimediálního systému. Kamera se aktivuje automaticky při zařazení zpátečky. 
Díky obrazovým informacím, dynamickým naváděcím liniím a funkci přiblížení dostupné v kombinaci s tažným zařízením lze značně zlepšit výhled řidiče 
a bezpečnost za vozidlem.

na vyžádání  na vyžádání

02 Zpětná kamera pro couvání s displejem ve vnitřním zpětném zrcátku | Dobrý přehled při couvání: speciálně k dispozici pro vozidla bez multimediálního 
systému MBUX.

na vyžádání  na vyžádání

Nastavitelný zvláštní modul pro individuální sestavy nástavby1 (bez vyobrazení) | Řídicí jednotka PSM vytváří rozhraní mezi elektrickou soustavou 
vozidla a soustavami výrobců nástaveb. Tento speciální modul lze použít pro přidání specifických funkcí (např. regulaci pracovních otáček). K dispozici  
je 10 vstupů a 20 výstupů.

17 464 Kč B6 656 0734

1 Pouze s přípravou z výroby.

intEriér
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Cena s DPH Číslo položky

01 Potahy sedadel | Prodyšné ochranné potahy umožňují snadnou údržbu a pomáhají zachovat vozidlo v perfektním stavu. Pružné polyesterové potahy 
jsou šity na míru a lze je prát na 30 °C. Neblednou, jsou odolné proti zmačkání a opotřebení.

na vyžádání  na vyžádání

02 Celoroční koberečky1 | Vyrobené z robustního omyvatelného syntetického materiálu pro vysoké zatížení. Nejnovější design se zvýšeným okrajem. 
Důmyslný upevňovací systém, vyvinutý společností Mercedes‑Benz, umožňuje zafixovat kobereček řidiče uprostřed pomocí patentů. Tím zároveň 
zabraňuje klouzání koberečků řidiče i spolujezdce.

Řidič a spolujezdec, 2 kusy, černé, s podlahovým vzduchovým kanálem 1 749 Kč A907 680 4901 9G33

Řidič a spolujezdec, 2 kusy, černé, bez podlahového vzduchového kanálu 1 749 Kč  A907 680 4801 9G33 

Středový kobereček, 1 kus, černý, s podlahovým vzduchovým kanálem 438 Kč A907 680 5901 9G33

Středový kobereček, 1 kus, černý, bez podlahového vzduchového kanálu 438 Kč A907 680 5801 9G33

Prostor pro cestující, 1 kus, černý, pro dvojkabinu 875 Kč  A907 680 6301 9G33

03 Rypsové koberečky1 | Perfektní kombinace extrémní odolnosti, trvanlivého žebrovaného materiálu a elegantního designu.  
Další výhody: skvělá rozměrová přesnost, drží na místě, neklouže, bez zápachu.

Řidič a spolujezdec, 2 kusy, černé, bez podlahového vzduchového kanálu 1 604 Kč  A907 680 6401 9G32 

Řidič a spolujezdec, 2 kusy, černé, s podlahovým vzduchovým kanálem 1 604 Kč  A907 680 6501 9G32 

Prostor pro cestující, 1 kus, černý, pro dvojkabinu 729 Kč A907 680 7201 9G32

1 Další verze pro další modely na vyžádání.

Komfort na cestách
Chrániče a kryty

intEriér
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1 Pro Evropu. Pro UK a Švýcarsko k dispozici pod samostatným číslem položky. 

Všestrannost na cestách
Příslušenství pro úložný prostor

intEriér

Cena s DPH Číslo položky

01 Střešní nosič zavazadel, vnitřní na vyžádání  na vyžádání

Zajištění nákladu (bez vyobrazení) | Chytrá řešení pro zajištění nákladu. Pro řádné připevnění  v úložném prostoru vozidla nabízíme různá řešení. Bezpečná 
a bezproblémová přeprava i těžkých předmětů.

Upínací pásy, 2dílná sada | Nastavitelný pás s upevněním – ideální pro zajištění předmětů pomocí upevňovacích ok. 554 Kč B6 656 0321

Pásy s ráčnou, okem a jedním čepem, 2dílná sada 1 516 Kč   A000 890 0700

Upevňovací popruhy, jeden čep, 4dílná sada 729 Kč A000 998 0300

Upevňovací popruhy, trojitý čep, 2dílná sada 1 312 Kč A000 998 0067

02 Multifunkční box | Praktický skládací box je ideální pro nákupy a další možnosti přepravy. Lze ho složit naplocho, je voděodolný a jeho nosnost činí 30 kg. 
Ve složeném stavu ho lze použít jako ochrannou rohož.

1 108 Kč  B6 656 0323

03 Multifunkční box v kokpitu | Multifunkční box přemění Váš Sprinter v mobilní kancelář. Box má plochu pro psaní a integrované úložné systémy a také 
možnost za příplatek začlenit i držák tabletu (viz str. 25).

3 644 Kč A907 810 4200

Skládací box (bez vyobrazení) | Skládací, antracitová barva. 315 Kč A203 840 0020

04 Chladicí box | Tento box z hygienického plastu umožňujícího snadné čistění je vybaven 12 V napájením pro zajištění trvalého a spolehlivého chlazení 
během dlouhých cest. Box lze bezpečně upevnit v úložném prostoru pomocí speciálního pásu. Snadno se přenáší díky praktickým popruhům. Chladicí 
box má objem 16,5 litru.

5 102 Kč  B6 656 0300

05 Odkládací box | Robustní plastový odkládací box zaručuje pořádek v úložném prostoru. Je možné v něm bezpečně přepravovat drobné předměty, nákupní 
tašky nebo lahve.

2 286 Kč  A000 814 0041

06 Nabíječka s funkcí udržování napětí

5 A1 | Kontroluje, nabíjí a oživí Váš akumulátor, i když je úplně vybitý. Šitá na míru komplexním elektronickým systémům Vašeho vozidla. 3 038 Kč  A000 982 3021

25 A | Tato varianta nabízí rychlejší proces nabití a výběr z různých režimů nabíjení. 11 285 Kč A000 982 0321

Reflexní vesta, kompaktní (bez vyobrazení) | Optimalizace bezpečnosti: díky této žluté vestě s reflexními pruhy Vás ostatní uvidí. 202 Kč  A000 583 3500
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Cena s DPH Číslo položky

Stylová cestovní výbava | Tyto prvky pro opěrky hlavy se jednoduše montují a demontují. Modulární systém využívá základní držák, který lze kombinovat 
s produktem dle Vaší volby – háčkem na tašku, sklopným stolkem, držákem tabletu nebo ramínkem na šaty.

01 Základní držák 723 Kč A000 810 3300

02 Háček na tašku 868 Kč  A000 814 0000

03 Sklopný stolek 3 328 Kč  A000 816 0000

04 Držák GoPro kamery 3 530 Kč  A000 827 1900

05 Držák tabletu1 2 720 Kč A000 827 2000

06 Bezpečnostní rámeček pro tablet2 | Včetně ochranné fólie. Např. pro iPad® Air 2. 1 331 Kč   A000 580 0900

07 Ramínko na šaty 2 170 Kč  A000 810 3400

1 Také kompatibilní s multifunkčním boxem do kokpitu. 2 Bezpečnostní rámeček dostupný také pro jiné tablety. Další informace naleznete na stránkách www.mercedes-benz.cz a u Vašeho prodejce Mercedes-Benz.

Pohodlí na cestách
Styl a cestování

intEriér
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Ochrana na cestách
Bezpečnost dětí

Cena s DPH Číslo položky

01 Dětská sedačka „KIDFIX” | Polstrovaná sedačka s výškově nastavitelným opěradlem, s bočnicemi pro boční ochranu proti nárazu. Sedačku „KIDFIX” lze 
upevnit pomocí kotvícího systému ISOFIT a také tříbodového bezpečnostního pásu. Pro děti od cca 3,5 do 12 let (15 až 36 kg).

7 812 Kč A000 970 2002

02 Dětská sedačka „KIDFIX XP” s ISOFIT | Opora a bezpečí i pro starší děti: kvalitní dětská sedačka „KIDFIX XP” je vhodná pro děti ve věku od cca 3,5 
do 12 let (15 až 36 kg) a je bezpečně připevněná k vozidlu pomocí tříbodového bezpečnostního pásu nebo navíc přes ISOFIT. V případě potřeby je 
možné odpojit opěradlo a využívat „KIDFIX XP” jako podsedák.

8 970 Kč A000 970 2302

03 Dětská sedačka „DUO plus” | Nabízí bezpečí pro batolata od cca 9 měsíců do 4 let (9 až 18 kg). Ve standardu je vybavena pásem Top Tether, výškově 
nastavitelnými popruhy, ventilačními kanálky a kotvícími body ISOFIX. Nastavitelný sklon.

10 995 Kč  A000 970 1702

04 Dětská sedačka „BABY-SAFE plus II” | Zvýšená bezpečnost díky svému tvarování s vynikající ochranou proti bočním nárazům. Speciální polstrování pro 
ochranu obzvlášť citlivých částí těla malých dětí do cca 15 měsíců (až 13 kg).

9 404 Kč  A000 970 1302

intEriér

do 15 
měsíců

9 měsíců  
až 4 roky

9 až 18 kg

3,5 až 12 let

15 až 36 kg15 až 36 kg

3,5 až 12 let

do 13 kg



Srpen 2019
Vezměte prosím na vědomí: po redakční uzávěrce této publikace (30. srpna 2019) mohlo dojít ke změnám produktů. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na 
konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. 
Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na 
vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tato 
publikace může obsahovat produkty a služby, které nejsou v určitých zemích k dispozici. Informace o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však 
platné pouze pro Spolkovou republiku Německo a jsou správné v okamžiku redakční uzávěrky. O závěrečných podrobnostech se prosím informujte u svého maloobchodního 
prodejce Mercedes-Benz. Ceny uvedené v katalogu jsou pouze orientační a jsou platné do 31.12.2019 nebo do odvolání. Změna cen vyhrazena. Ceny obsahují DPH.
Poskytovatel: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart 
Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH · A Daimler Company 
3230 · 3008 · 02-01/0819 · Vytištěno ve Spolkové republice Německo © 
2019 Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH. Všechna práva vyhrazena.
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