
Daimler Internal #

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
portál 
Mercedes 
PRO Portal

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
Nástroj pro 
správu 
vozidel (VMT)

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
aplikaci 
Mercedes 
PRO connect 
App

Možné využití 
přes 
Multimediální 
systém
ve vozidle 

Nutné příplatkové 
výbavy 
(kódy SA)

Dostupnost 
u následujících 
konstrukčních řad od 
data výroby

Upozornění/
Omezení
(u následujících konstrukčních řad od data výroby)

Produkty

Optimalizovaná podpora

Řešení nehod a poruch

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447 
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Řešení údržby 
a oprav

• •  

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447 
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Služba je pro Mercedes-Benz Vito s 
motory Euro 6c dostupná pouze omezeně (prodejci 
Mercedes-Benz budou zprostředkovány pouze 
potřebné opravy a ne potřebná údržba).

Pro vozidlo Mercedes-Benz Vito facelift XM0 je 
služba dostupná jen omezeně (pouze Řešení oprav 
(brzda, brzdová kapalina), nikoli Řešení údržby 
(servis A/B)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)

Výběr preferovaného servisního partnera Mercedes-
Benz je zapotřebí pro úplné rozsahy služby Řešení 
údržby a oprav.

Doporučená servisní opatření jsou založena na 
aktuálním pokrytí komponent ze strany „Mercedes-
Benz Van Uptime“. Doporučené servisní opatření 
není zárukou pro vyloučení poruchy a odstavení 
vozidla.

Vzdálená diagnostika vozidla a 
Vzdálená diagnostika

Vzdálená diagnostika vozidla

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447 
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Vzdálená diagnostika

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447 
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

• = Možné využití služeb prostřednictvím tohoto technického zařízení.

Služby Mercedes PRO connect má zákazník k dispozici prostřednictvím určitých uživatelských přístupů. Rozsah a dostupnost služeb se však mohou lišit v závislosti na uživatelském přístupu, přes který se služby využívají. 
Dostupnost služeb Mercedes PRO connect v regionu může být omezena na určité země. Informace o rozsahu a dostupnosti služeb získáte na portálu Mercedes PRO Portal nebo u svého prodejce. 

Možnosti využití Další informace

Přehled služeb Mercedes PRO connect
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s uživatelským 
účtem 
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Mercedes 
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účtem 
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PRO přes 
Nástroj pro 
správu 
vozidel (VMT)
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s uživatelským 
účtem 
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PRO přes 
aplikaci 
Mercedes 
PRO connect 
App

Možné využití 
přes 
Multimediální 
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ve vozidle 

Nutné příplatkové 
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(kódy SA)

Dostupnost 
u následujících 
konstrukčních řad od 
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Omezení
(u následujících konstrukčních řad od data výroby)

Produkty

Efektivní řízení vozidla
(Pro aktivace do 30.11.2020 včetně: 
Efektivní řízení vozového parku)

Stav vozidla • •

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Napětí akumulátoru není k dispozici pro facelift 
model Mercedes-Benz Vito a 
pro třídu V se systémem MBUX.

Stav uzamknutí samostatně otevíratelného zadního 
okna (W64) se u třídy V se systémem MBUX 
zobrazuje prostřednictvím stavu dveří 
zavazadlového prostoru.

Varování k hladině chladicího média není pro 
elektromobily k dispozici.
V aplikaci pro eSprinter není k dispozici stav 
akumulátoru.

Ukazatel hladiny aditiva Adblue je k dispozici pro 
Mercedes-Benz Vito pouze s motory Euro 6d-
TEMP.

Polohové služby • •

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447 
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Nabíjecí stojany se zobrazí pouze tehdy, pokud 
byla služba přiřazena minimálně k jednomu 
elektromobilu. Nelze zaručit, že se budou 
zobrazovat všechny veřejné nabíjecí stanice.

Varování v případě odcizení • •

Pouze v kombinaci s 
příplatkovou výbavou 
"Sada ochrany proti 
odcizení" (FY1) 
"Výstražné zařízení 
proti vloupání a 
krádežím (EDW)" 
(FZ5)

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447 
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Služba „Varování v případě odcizení“ pro facelift 
model Vito, eVito a třídu V se systémem MBUX je 
možná pouze s nastavenými hranicemi geografické 
oblasti odcizení (geofence) a nikoli prostřednictvím 
výstražného zařízení proti vloupání a odcizení.

• = Možné využití služeb prostřednictvím tohoto technického zařízení.

Služby Mercedes PRO connect má zákazník k dispozici prostřednictvím určitých uživatelských přístupů. Rozsah a dostupnost služeb se však mohou lišit v závislosti na uživatelském přístupu, přes který se služby využívají. 
Dostupnost služeb Mercedes PRO connect v regionu může být omezena na určité země. Informace o rozsahu a dostupnosti služeb získáte na portálu Mercedes PRO Portal nebo u svého prodejce. 

Přehled služeb Mercedes PRO connect
Možnosti využití Další informace



Daimler Internal#

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
portál 
Mercedes 
PRO Portal

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
Nástroj pro 
správu 
vozidel (VMT)

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
aplikaci 
Mercedes 
PRO connect 
App

Možné využití 
přes 
Multimediální 
systém
ve vozidle 

Nutné příplatkové 
výbavy 
(kódy SA)

Dostupnost 
u následujících 
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Produkty

Vylepšená navigace 

Live Traffic Information •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací (E1E) nebo 
navigací Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Car-to-X Communication •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací (E1E) nebo 
navigací Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Online aktualizace map • •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací (E1E) nebo 
navigací Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Funkce navigace: Počasí •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Třída V se systémem 
MBUX - 447 
(od 03/2020)

Funkce navigace:
Ceny PHM •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910
(do 06/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(03/2020 – 06/2020)

PROSÍM POZOR: Služba bude nabízena do 
01.06.2020 včetně.

Funkce navigace: 
Dostupná parkovací místa •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910
(do 06/2020)
Třída V se systémem 
MBUX - 447 
(od 03/2020)

*Další služba na následující stránce

• = Možné využití služeb prostřednictvím tohoto technického zařízení.

Služby Mercedes PRO connect má zákazník k dispozici prostřednictvím určitých uživatelských přístupů. Rozsah a dostupnost služeb se však mohou lišit v závislosti na uživatelském přístupu, přes který se služby využívají. 
Dostupnost služeb Mercedes PRO connect v regionu může být omezena na určité země. Informace o rozsahu a dostupnosti služeb získáte na portálu Mercedes PRO Portal nebo u svého prodejce. 

Přehled služeb Mercedes PRO connect
Možnosti využití Další informace
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Vylepšená navigace 

Funkce navigace: 
Místní vyhledávání •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910
(od 06/2018; 09/2018)
Třída V se systémem 
MBUX - 447 
(od 03/2020)

Multimediální funkce: Internetové 
rádio •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací (E1E) nebo 
navigací Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)

Některé aplikace je nutné před používáním nejprve 
aktivovat prostřednictvím portálu Mercedes PRO 
Portal.
 
Pro využití různých funkcí („Internetové rádio“ a 
„Browser“) je zapotřebí přídavný objem dat, který 
můžete získat u poskytovatele mobilní sítě. Další 
informace obdržíte u svého prodejce Mercedes-
Benz.

Multimediální funkce: Hlasové 
ovládání/
Online hlasové ovládání 
LINGUATRONIC 

•

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací (E1E) nebo 
navigací Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Některé aplikace je nutné před používáním nejprve 
aktivovat prostřednictvím portálu Mercedes PRO 
Portal. 

Multimediální funkce: 
Globální vyhledávání 
vč. W3W

•

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací (E1E) nebo 
navigací Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Některé aplikace je nutné před používáním nejprve 
aktivovat prostřednictvím portálu Mercedes PRO 
Portal. 

Multimediální funkce: Prohlížeč •

Sprinter jen v 
kombinaci s 10“ 
systémem MBUX 
(E4M) nebo 7” 
systémem MBUX 
(E3M) s navigací 
(E1E)
Třída V jen v 
kombinaci se 
systémem MBUX s 
navigací (E1E) nebo 
navigací Plus (EX8)

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Některé aplikace je nutné před používáním nejprve 
aktivovat prostřednictvím portálu Mercedes PRO 
Portal. 

Pro využití různých funkcí („Internetové rádio“ a 
„Browser“) je zapotřebí přídavný objem dat, který 
můžete získat u poskytovatele mobilní sítě. Další 
informace obdržíte u svého prodejce Mercedes-
Benz.

Live Traffic Information

Live Traffic Information •
Audio 40 (EA4) a Live 
Traffic Information 
(EY2).

Vito facelift 
(od 07/2020)
eVito - 447 
(od 07/2020)

• = Možné využití služeb prostřednictvím tohoto technického zařízení.

Služby Mercedes PRO connect má zákazník k dispozici prostřednictvím určitých uživatelských přístupů. Rozsah a dostupnost služeb se však mohou lišit v závislosti na uživatelském přístupu, přes který se služby využívají. 
Dostupnost služeb Mercedes PRO connect v regionu může být omezena na určité země. Informace o rozsahu a dostupnosti služeb získáte na portálu Mercedes PRO Portal nebo u svého prodejce. 

Přehled služeb Mercedes PRO connect
Možnosti využití Další informace

*Pokračování služeb z předchozí stránky



Daimler Internal#

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
portál 
Mercedes 
PRO Portal

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
Nástroj pro 
správu 
vozidel (VMT)

Možné využití 
s uživatelským 
účtem 
Mercedes 
PRO přes 
aplikaci 
Mercedes 
PRO connect 
App

Možné využití 
přes 
Multimediální 
systém
ve vozidle 

Nutné příplatkové 
výbavy 
(kódy SA)

Dostupnost 
u následujících 
konstrukčních řad od 
data výroby

Upozornění/
Omezení
(u následujících konstrukčních řad od data výroby)

Produkty

Dálkové ovládání vozidla

Dálkové ovládání vozidla •

Nezávislé topení: H12 Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447 
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Nezávislé topení je dostupné pouze pro vozidla se 
spalovacím motorem.

• = Možné využití služeb prostřednictvím tohoto technického zařízení.

Služby Mercedes PRO connect má zákazník k dispozici prostřednictvím určitých uživatelských přístupů. Rozsah a dostupnost služeb se však mohou lišit v závislosti na uživatelském přístupu, přes který se služby využívají. 
Dostupnost služeb Mercedes PRO connect v regionu může být omezena na určité země. Informace o rozsahu a dostupnosti služeb získáte na portálu Mercedes PRO Portal nebo u svého prodejce. 

Přehled služeb Mercedes PRO connect
Možnosti využití Další informace
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Produkty

Rozhraní k třetím poskytovatelům

Rozhraní k třetím poskytovatelům •

Sprinter – 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito – 447 
(od 03/2019)
Vito facelift XM0 – 447 
(od 05/2019)
eSprinter – 910 
(od 03/2020)
Třída V se systémem 
MBUX – 447
(od 03/2020)

Předpokladem je, že Vámi vybraný servis tuto 
službu nabízí a poskytuje odpovídající rozhraní k 
vozidlům Mercedes-Benz.

Přehled služeb Mercedes PRO connect
Možnosti využití Další informace

• = Možné využití služeb prostřednictvím tohoto technického zařízení.

Služby Mercedes PRO connect má zákazník k dispozici prostřednictvím určitých uživatelských přístupů. Rozsah a dostupnost služeb se však mohou lišit v závislosti na uživatelském přístupu, přes který se služby využívají. 
Dostupnost služeb Mercedes PRO connect v regionu může být omezena na určité země. Informace o rozsahu a dostupnosti služeb získáte na portálu Mercedes PRO Portal nebo u svého prodejce. 
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Produkty

Vzdálené řízení nabíjení

Vzdálené řízení nabíjení • •
Elektromotor 85 kW: 
ME0
Elektromotor 145 kW: 
ME4

eVito - 447 
(od 03/2019)
eSprinter - 910
(od 03/2020)

Na konci procesu nabíjení DC není temperování 
pro čas odjezdu možné.

Přehled služeb Mercedes PRO connect
Možnosti využití Další informace

• = Možné využití služeb prostřednictvím tohoto technického zařízení.

Služby Mercedes PRO connect má zákazník k dispozici prostřednictvím určitých uživatelských přístupů. Rozsah a dostupnost služeb se však mohou lišit v závislosti na uživatelském přístupu, přes který se služby využívají. 
Dostupnost služeb Mercedes PRO connect v regionu může být omezena na určité země. Informace o rozsahu a dostupnosti služeb získáte na portálu Mercedes PRO Portal nebo u svého prodejce. 


