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01 AMG FRONTSPLITTER. Sort højglans. A117 880 3601 | kr. 4.185,–  02 AMG HÆKSKØRT MED DIFFUSORDESIGN. Sort højglans. A117 880 3101 | kr. 3.345,–   
03 AMG EKSTRA FLICS. Sort højglans. A117 880 3701 | kr. 1.650,–  04 AMG SIDESKØRTER. Sort højglans. A117 690 7500 | kr. 7.030,–  05 AMG NAVKAPSLER. 
Med AMG logo. Eksklusivt udført i aluminium med 3D-prægning af det traditionelle AMG logo som highlight til dine AMG letmetalfælge. Sæt med 4 dele i elegant æske. 
A000 400 3100 | kr. 1.515,–. Alle priser i denne brochure er vejledende udsalgspriser inkl. moms, 

men ekskl. montering og evt. lakering med mindre andet er angivet.  
Der kan forekomme lokale afvigelser.Priser på denne side er ekskl. montering. 3



PERFEKT  
ALLROUNDER. 
På tur med
Alessandro Romualdi.

God smag kan ikke diskuteres. Eller? 

12-EGERS FÆLG. Tremolit-metallic, glanspoleret. 48,3 cm (19"), 8 J x 19 ET 38. A253 401 1100 7X44 | kr. 3.485,–  NAVKAPSEL. Beskytter hjulnavet mod snavs. A222 400 2200 9040 | kr. 128,–  VENTILHÆTTER . Eksklusivt highlight i nyt design. Beskytter hjulventilerne mod snavs. Sæt med 4 dele. B6 647 2002 | kr. 119,–  TRIMLISTE FRONT. 
 Højglansforkromede lister i luftindtagene giver en markant udstråling og et individuelt udtryk. Sæt med 2 dele. A253 820 2100 | kr. 1.405,–  DESIGN FRONTBEKLÆDNING. Beklædningerne fra Mercedes-Benz Sport sortimentet forstærker bilens dynamiske eksteriørudtryk med deres narvede sorte overflade. Det bedste resultat opnås ved at kombinere  
design front- og sidebeklædninger. A253 880 1201 | kr. 3.580,–  SIDESPEJLHUS, KULFIBER-STYLE. For et individuelt, sportsligt og dynamisk udtryk, sæt med 2 dele. A205 811 0100 | kr. 1.495,–  DØRHÅNDTAGSSKÅLE. Dørhåndtagsskåle designet i højglanskrom, beskytter mod ridser i håndtagsfordybningen og giver et flot, individuelt look. A205 760 4000 | 
kr. 358,–  DESIGN SIDEBEKLÆDNING. Beklædningerne fra Mercedes-Benz Sport sortimentet forstærker bilens dynamiske eksteriørudtryk med deres narvede sorte overflade. Det bedste resultat opnås ved at kombinere design front- og sidebeklædninger. A253 725 9200 | kr. 4.475,–.

Alessandro er en efterspurgt stylist. Han elsker sit job. For 
Alessandro arbejder med at style modeller og stjerner  
til modeshows, fotosessioner og i forbindelse med musik-
produktioner. Han sørger for perfekt iscenesættelse af 
mennesker, varemærker og produkter sammen med agent-
bureauer, fotografer og kreative medarbejdere. Vi fik lov  
at komme helt tæt på, mens han var i fuld gang med at gøre 
det smukke endnu smukkere. Det er den perfekte loca-
tion, Alessandro er i sit rette element. Han er vant til at have 
det fulde overblik og samtidig krydre produktionerne med 
de sidste nye trends.  

Både i sit job og privat har Alessandro fundet sin helt 
egen stil, som han også bruger i sit arbejde med at  
iscenesætte Mercedes-Benz GLC. For som stylist er han 
bevidst om én ting: Klæder skaber folk. Og også biler. 
Derfor er han glad for, at silhuetten på den grå GLC coupé 
har et ekstravagant look – helt i stil med Alessandros  
private påklædning. For hvis man kigger i hans klædeskab, 
er det de mørke farvetoner, der dominerer, mens tilbe-
høret fungerer som små highlights.

Priser på denne side er til GLC coupé og er ekskl. montering og dæk. 54
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Jeg er perfektionist – 
helt ned til den mindste detalje. 

Alessandro er ofte ude at rejse i forbindelse med jobbet, men han forstår 
at få jobbet, familien og fritiden til at balancere perfekt. „Med børnene 
derhjemme er der altid en masse leben, og derfor er det vigtigt for mig 
at vinke farvel til kaos, når jeg rejser med jobbet, og udfolde min 
perfektionisme helt uden hindringer.“ Det er derfor vigtigt, at alt ligger på 
sin korrekte plads, så han altid kan finde det – „det giver mere plads til 
at være kreativ“.

01 SOLBRILLER. Solbriller. Sort plastindfatning.  
Orangefarvede kørebriller fra Carl Zeiss Vision.  
100 % UVA/UVB-beskyttelse (UV-400). Filterkategori 2.  
B6 787 0979 | kr. 373,–.

02 NAVKAPSEL, STJERNE MED LAURBÆRKRANS. Beskytter hjulnavet mod snavs. 
A222 400 2200 9040 | kr. 128,–  03 FÆLG MED 12 EGER. Tremolit-metallic, glanspoleret. 
48,3 cm (19"), 8 J x 19 ET 38. A253 401 1100 7X44 | kr. 3.485,–  04 VENTILHÆTTER.  
Eksklusivt highlight i nyt design. Beskytter hjulventilerne mod snavs. Sæt med 4 dele. 
B6 647 2002 | kr. 119,–  05 USB POWER CHARGER. USB Charger. Den intelligente  
„Smart Charging“-opladningslogik og en opladningseffekt op til 2 x 2,4 A giver mulighed for 
hurtig og komfortabel opladning undervejs via cigarettænderen. Med beskyttelse mod over-
ophedning og diskret belyste USB-stik for enkel betjening i mørke. A213 821 5700 | kr. 249,–.

06 BAGAGERUMSBAKKE, LAV. I slagfast polypropylen med skridsikker effekt. Med ribbestruktur til fastgørelse  
af opbevaringsboks, der fås separat. Der er stadig adgang til bilens fastsurringsringe. A253 814 0200 | kr. 764,–.

09 TAGBÆRERSÆT ALUSTYLE, STYLING B. Passer nøjagtigt på din 
Mercedes-Benz models karrosseri. En aluminiumholder, der bruges 
som basis for mange forskellige transportløsninger: Ski- og snowboard-
holdere, cykelholdere eller tagbokse. Aerodynamisk, støjoptimeret 
Mercedes-Benz design. Crashtestet. Med lås. A253 890 1100 | 
kr. 2.325,–  10 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 400, DER KAN 
ÅBNES I BEGGE SIDER. Sort metalic. Volumen ca. 400 liter.  Maksimal 
last 75 kg. Bilens maksimalt tilladte taglast skal overholdes. Hånd-
tagsliste til nemmere åbning og lukning. A000 840 0000 | kr. 4.360–.

07 HERRE CHRONOGRAPH, SPORT FASHION. Rustfri stålkasse med sort PVD beklædning, 
sort/gul silicone rem og med gul viser. Den sorte baggrund har gule highlights og er med hvide 
Super-LumiNova® detaljer. Viserne er også med Super-LumiNova®, som gør det lettere at se 
 tiden, selv i mørke. Chronografen har et Ronda 5030 urværk, stopur funktion og er vandtæt til 
10 ATM. B6 695 8442 | kr. 1.910,–  08 PENGEPUNG. Sort. Kalveskind. RFID-beskyttet. 
 Diverse seddel-, mønt- og kortrum. Nittet Mercedes-stjerne. Mål ca. 12,5 x 2 x 10 cm. 
B6 695 3960 | kr. 747,–.

Priser på denne side er til GLC coupé og er ekskl. montering og dæk. Priser på denne side er til GLC coupé og er ekskl. montering. 76
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01 SOFTSHELLJAKKE HERRE. Sort. Ydermateriale 94 % polyester/6 % elastan, for 100 % polyester. Vandafvisende og vindtæt. Aftagelig hætte. Sidelommer, brystlomme 
og ærmelomme med lynlås. Refleksprint. Størrelse S–XXL. B6 695 4793–4797 | kr. 1.170,–  02 TAGBÆRERSÆT ALUSTYLE, STYLING B. Passer nøjagtigt på din 
Mercedes-Benz models karrosseri. En aluminiumholder, der bruges som basis for mange forskellige transportløsninger: Ski- og snowboardholdere, cykelholdere eller tagbokse. 
Aerodynamisk, støjoptimeret Mercedes-Benz design. Crashtestet. Med lås. A253 890 1100 | kr. 2.325,–  03 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 400, DER KAN ÅBNES  
I BEGGE SIDER. Sort metalic. Volumen ca. 400 liter. Maksimal last 75 kg1. Håndtagsliste til nemmere åbning og lukning. A000 840 0000 | kr. 4.360,–  04 HÆKSPOILER. 
En hækspoiler fra Mercedes-Benz forstærker aerodynamikken mærkbart. Harmonisk tilpasning til bilens konturer giver et sportsligt designudtryk. Førsteklasses mater-
ialer giver en eksklusiv udstråling. Laksortiment, der matcher bilen. Nem eftermontering: Monteres med dobbeltklæbende tape. Kræver ikke registrering i bilens papirer. 
A253 793 0100 | kr. 3.420,–  05 DESIGN SIDEBEKLÆDNING. Sæt med 8 dele, sort med ru overflade. A253 725 9200 | kr. 4.475,–  06 BELYST INDSTIGNINGSLISTE. 
Lysende „Mercedes-Benz“-tekst, integreret i en elegant slebet skinne af rustfrit stål. A205 680 6510 | kr. 4.990,–  

11 INDSTIKSMODUL TIL BAGAGERUMSBUND. Opdel dit bagagerum fleksibelt, så bagagen ikke flytter sig: Bundclipsene i indstiksmodulet kan placeres frit langs  
bagagerumsbundens yderkant. Fåes ikke til alle modeller. A166 860 0034 | kr. 1.480,–  12 PARAPLY. Sort. Vand- og smudsafvisende tekstil. Aluminiumstang. 
„Windproof“-udførelse. Med automatisk åbning. Diameter åbnet ca. 130 cm. B6 695 2630 | kr. 419,–.

07 BUSINESSTASKE. Sort. Okselæder/nylon. To store hovedrum, diverse  
indvendige rum og siderum. Aftagelig skulderrem, der kan indstilles i længden. 
Rem til trolleystænger bag. Fremstillet af BREE for Mercedes-Benz. Mål  
ca. 41 x 11 x 30,5 cm. B6 695 2885 | kr. 2.075,–  08 LOS ANGELES  
NØGLERING. Sølvfarvet/sort. Rustfrit stål. Flad splitring med tre ekstra  
minisplitringe til hurtig udskiftning/udtagning af enkelte nøgler. Længde ca. 9 cm. 
Made in Germany. B6 695 5005 | kr. 252,–.

09 GARMIN® MAP PILOT. Forvandler din Audio 20 radio til et effektivt naviga-
tions system Med Europakort. Priseks. er til B-Klasse. A218 906 29 03 |  
kr. 4.940,–  10 NAVIGATIONSOPDATERING. Til COMAND. Version alt efter 
bilmodel. NTG 2.0 A169 827 0600 | kr. 1.485,– .

1 Bilens maksimalt tilladte taglast skal overholdes.

Uanset hvor rejsen går hen,  
så skal stilen være i orden. 
„Jeg plejer at sige ‚love it or leave it‘, for uanset hvad du gør, så skal du altid have hjertet med – og aldrig gå ned på udstyret.“ 
Som stylist er Alessandro en mester i at få alt til at fremstå i det bedste lys. „Jeg har altid været fascineret af at se tingene fra 
alle sider, fra nye perspektiver, og få det bedste ud af alt.“

Priser på denne side er til GLC coupé og er ekskl. montering og evt. lakering. Priser på denne side er til GLC coupé og er ekskl. montering. 98
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01 FRONTSKØRTSPOILERLÆBE. Får bilen til at synes bredere og får bilens front til at synes mere sænket. Af formstabil polyurethan med kvalitetsgrunding. Kontakt din 
Mercedes-Benz forhandler for lakering i en bestemt farve. Kræver ikke registrering i bilens papirer. A205 880 0008 | kr. 4.565,–  02 SIDESPEJLSHUS. For et individuelt, 
sportsligt og dynamisk design, sæt med 2 dele. A205 811 0400 | kr. 1.170,–  03 TAGSPOILER. Den visuelle forlængelse af taget giver bilens bagparti et mere dynamisk og 
sportsligt udtryk. Forstyrrer ikke udsynet via bakspejlet. Førsteklasses grunding muliggør lakering i den ønskede farve. Nøjagtigt tilpasset og formstabil polyurethan giver en 
Lang levetid. Ukompliceret tilpasning uden ekstra huller. Kræver ikke registrering i bilens papirer. A205 793 0200 | kr. 3.150,–  04 TAGSPOILER. Giver bilens bagparti 
et mere dynamisk og sportsligt udtryk. Forstyrrer ikke udsynet via bakspejlet. Førsteklasses grunding muliggør lakering i den ønskede farve. A205 793 0488 | kr. 2.880,–   
05 HÆKSPOILER. Diskret del til fastgørelse på bagklappen, som fremhæver konturkanten på sedanens bagparti på en diskret måde. Førsteklasses grunding muliggør 
lakering i den ønskede farve. Nøjagtigt tilpasset og formstabil polyurethan giver en lang levetid. Ukompliceret tilpasning uden ekstra huller. Kræver ikke registrering i bilens 
papirer. Produktet fås kun til sedanmodellen. A205 793 0388 | kr. 2.735,–  06 HÆKSPOILER, KULFIBER-STYLE. Mercedes-Benz Sport hækspoiler i virkelighedstro 
kulfiber-style. Harmonisk tilpasning til bilens konturer giver et sportsligt udtryk, og den individuelle dynamiske 3D-effekt opgraderer hele bilens fremtoning. A205 793 0500 | 
kr. 5.015,–.

07 HÆKLISTE. Hækliste i højglanskrom. Passer til alle bilens forkromede eksteriørelementer. A205 820 6702 | kr. 1.340,–  08 TAGSPOILER. Giver bilens bagparti 
et mere dynamisk og sportsligt udtryk. Forstyrrer ikke udsynet via bakspejlet. Førsteklasses grunding muliggør lakering i den ønskede farve. A205 793 0588 |  
kr. 3.240,–  09 HÆKSPOILER, KULFIBER-STYLE. Mercedes-Benz Sport hækspoiler i virkelighedstro kulfiber-style forstærker aerodynamikken mærkbart. Harmonisk 
tilpasning til bilens konturer giver et sportsligt udtryk, og den individuelle dynamiske 3D-effekt opgraderer hele bilens fremtoning. A205 793 0600 | kr. 5.280,–   
10 TAGSPOILER. Den visuelle forlængelse af taget giver bilens bagparti et mere dynamisk og sportsligt udtryk. Forstyrrer ikke udsynet via bakspejlet. Førsteklasses 
grunding muliggør lakering i den ønskede farve. Nøjagtigt tilpasset og formstabil polyurethan giver en lang levetid. Ukompliceret tilpasning uden ekstra huller. Kræver ikke 
registrering i bilens papirer. A213 793 0100 | kr. 3.240,–  11 HÆKSPOILER. En hækspoiler fra Mercedes-Benz forstærker aerodynamikken mærkbart. Harmonisk 
tilpasning til bilens konturer giver et sportsligt designudtryk. Førsteklasses materialer giver en imponerende eksklusiv udstråling. Laksortiment, der matcher bilen. Nem 
eftermontering: Monteres med dobbeltklæbende tape. Kræver ikke registrering i bilens papirer. A213 793 0000 | kr. 3.595,–  12 SIDESPEJLHUS. For et individuelt, 
sportsligt og dynamisk look, 2 dele. A213 811 1000 | kr. 1.470,–.

Priser på denne side er til C-Klasse og er ekskl. montering og evt. lakering. Priser på denne side er til E-Klasse og er ekskl. montering og evt. lakering.

Funktionel æstetik. 
Når design går hånd i hånd med det funktionelle. 

Kreativt og flot design med praktisk funktionalitet og sans for gennemført æstetik – det er originalt Mercedes-Benz tilbehør.
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System i systemet. 
Find din drømmefælg eller komplette sommerhjul blandt de 
adskillige designvarianter – online med tilbehørskonfiguratoren 
på www.mercedes-benz.dk

EN
ESTÅEN

DE KØ
REDYN

AM
IK

OPTIM
ALT TILPASSET TIL DE ENKELTE BILM

ODELLER

EKSTREM
T LANG LEVETID

OM
FATTENDE TESTPROCEDURER

HOMOGENT DESIGNSPROG

Vi genopfinder 
fælgen.
Igen og igen.

Fælgene er ikke til at komme uden om – de er ikke 
alene den tekniske grundpræmis for, at bilen kan køre, 
men også en vigtig parameter for det perfekte design-
mæssige udtryk. Foruden de originale Mercedes-Benz 
fælges eksklusive æstetik imponerer de især i kraft af 
den fremragende kvalitet. Fordi vores udviklingsarbejde 
og tekniske testprocedurer er langt mere omfattende, 
end de lovmæssige bestemmelser kræver: Foruden 
ZWARP-tests, stresstests, impact- og radialkasttests 
belastes fælgene i tests, der strækker sig over adskillige 
hundredtusinde kilometer. Et andet vigtigt element 
i processen med at udvikle nye letmetalfælge er at 
undersøge deres indvendige sammenføjningsstruktur. 
Det bruger man metalmikroskopi, scanningselektron-
mikroskoper, røntgenudstyr og computertomografi  
til. Takket være Mercedes-Benz’ egne restriktive krav er 
originale Mercedes-Benz fælge blandt de sikreste, mest 
effektive og langtidsholdbare på hele bilmarkedet.

12 13
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Flot design.
Originale Mercedes-Benz fælge er en vigtig del af bilens design. De professionelt designede fælge er på samme tid både 
eksklusive og sikre, og de er desuden et vidnesbyrd om, at føreren har blik for et harmonisk og stilsikkert designudtryk. 
Her nedenstående findes et lille udvalg af vores sortiment af komplette sommerhjul.

A - modelserie 176, B & CLA

C

GLA

A - modelserie 177

E - modelserie 212GLE GLE coupé

GLE

C

16 NAVKAPSEL, STJERNE. Matsort. Beskytter hjulnavet mod snavs. A220 400 0125 9283 | kr. 175,–  17 NAVKAPSEL, STJERNE MED LAURBÆRKRANS. 
Sort. A222 400 2200 9040 | kr. 128,–  18 NAVKAPSEL, STJERNE. Himalayagrå. A220 400 0125 7756 | kr. 128,–  19 LÅSBOLTSÆT, M14 x 1,5 x 45. 
 Beskyt dine værdifulde letmetalfælge mod tyveri: Sæt med kodet nøgle og fire låsebolte. A001 990 1707 | kr. 605,–  20 VENTILHÆTTER. Eksklusivt highlight  
i nyt design. Beskytter hjulventilerne mod snavs. Sæt med 4 stk. B6 647 2002 | kr. 119,–.

Du finder vores komplette  
sortiment af originale fælge og 
komplette hjul på

www.mercedes-benz.dk

Artikelnummer kr.

01 18" komplette sommerhjul med 225/45 R 18 Pirelli MO dæk. Q440 2417 1009 E 15.595,–

02 17" komplette sommerhjul med 225/45 R 17 Bridgestone MO dæk. Q440 2419 1020 E 12.695,–

03 18" komplette sommerhjul med 225/40 R 18 Dunlop MO dæk. Q440 2412 1027 E 14.595,–

04 17" komplette sommerhjul med 225/50 R 17 Goodyear MO dæk. Q440 2414 1002 E 13.995,–

05 18" komplette sommerhjul med 225/45 R 18 & 245/40 R 18 Continental MO dæk. Q440 2411 1157 E/1158 E 15.795,–

06 19" komplette sommerhjul med 225/40 R 19 & 245/35 R 19 Continental MOE dæk. Q440 6411 1014 E/1015 E 18.495,–

07 18" komplette sommerhjul med 245/45 R 18 & 275/40 R 18 Dunlop MO dæk. Q440 2412 1052 E/1053 E 18.495,–

08 19" komplette sommerhjul med 245/40 R 19 & 275/35 R 19 Goodyear MOE dæk. Q440 6414 1022 E/1023 E 19.595,–

09 19" komplette sommerhjul med 235/45 R 19 Goodyear MOE dæk. Q440 6714 1002 E 19.295,–

10 20" komplette sommerhjul med 255/45 R 20 Bridgestone MOE dæk. Q440 6719 1005 E 23.995,–

11 21" AMG komplette sommerhjul med 255/40 R 21 & 285/35 R 21 Continental MO dæk. Q440 6511 1027 E/1028 E 38.895,–

12 20" komplette sommerhjul med 265/45 R 20 Pirelli MO dæk. Q440 6517 1029 E 18.595,–

13 21" komplette sommerhjul med 265/40 R 21 Continental MO dæk. Q440 6511 1025 E 26.695,–

14 18" komplette sommerhjul med 225/40 R 18 & 265/35 R 18 Pirelli MO dæk. Q440 2417 1129 E/1130 E 13.195,–

15 21" komplette sommerhjul med 275/45 R 21 & 315/40 R 21 Continental MO dæk. Q440 6511 1020 E/1021 E 25.995,–

E

Stilfuld finish.
Med formfuldendt og sikkert fælgtilbehør fra Mercedes-Benz er du sikker på at få fuld opmærksomhed dag og nat. Navkapslerne 
i grå, sort eller med laurbærkrans-design giver et helt særligt udtryk. For at kunne være godt beskyttet mod tyveri anbefaler  
vi, at du beskytter dine letmetalfælge med et låsboltsæt. Og den stilfulde finish sikrer du med de sidste nye ventilhætter med  
Mercedes-stjerne.

GLC

Hør nærmere hos din forhandler, om hvilke komplette sommerhjul der passer til netop din Mercedes-Benz.

Priserne på nedenstående komplette sommerhjul indeholder: 4 stk. letmetalfælge, 4 stk. Mercedes-Benz Original kvalitetsdæk, 4 stk. sensor, 4 stk. navkapsler samt 
 montering og moms. 
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ESCAPE 
THE ROUTINE. 
Grow up. Tell your story. 

Tanken er fri

Vi – Alex, Miku, Anna & Selina – tilhører en ny generation. Vi 
forventer det uventede. Når vi ikke lige søger tilbage til rødderne. 
Eventyr og sikkerhed. Drømme. Med en smule realistisk sans. 
Men vi vil under alle omstændigheder gå vores egne veje. Vi sætter 
kursen mod: TodaysArt Festival i hollandske Den Haag. Vi nyder 
friheden. Og der findes ingen bedre måde at gøre det på end i den 
knaldrøde Mercedes-Benz CLA. 
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Alex
Håndtering af bagage med læssekantbeskyttelse. Hvem vil have ridser?
#jegpakkerminkuffert #pådensikreside

KUFFERT 55 X’BLADE. sort. 98 % polyester, 2 % polyurethane. Funktionel interiør med 
remme i det store opbevaringsrum. Ekstra rum i toppen. Lille vådrum, to ydre lommer 
med lynlås inkl. toilettaske, sko og vasketøjsposer. Alle rum kan aflåses med TSA låse.
By Samsonite for Mercedes-Benz. Str. ca. 40 x 20 x 55 cm, volume ca. 44 liter, vægt 
ca. 2,5 kg. B6 695 8455 | kr. 1.660,–  ZIGZAG-LÆSSEKANT BESKYTTELSE.  
Sort. Plast. Kan klappes op. Kan bruges til flere typeserier. Mulighed for fastgørelse  
på lastringe, vendemåtte eller tagboks. Kan opbevares på en plads besparende måde. 
Nem at rengøre. A253 693 2000 | kr. 333,–.

Selina
Cool by, cool bil,  
cool udsigt.
#sunnyday #casualstyle 
#vejentilmithjerte

SOLBRILLER, DAME, CASUAL.  
Sort/blommefarvet acetatfatning. 
Stelbøjle i metal. Glas med 2-farvet 
toning i grå/blomme fra Carl Zeiss  
Vision. 100 % UVA/UVB-beskyttelse 
(UV-400). Filterkategori 2. 
B6 695 3267 | kr. 1.089,–   
NØGLERING ST. TROPEZ. Rustfrit stål. 
Baggrund dekoreret med Swarovski® 
Crystal Fine Rocks. Flad splitring med 
tre ekstra minisplitringe til hurtig  
udskiftning/udtagning af enkelte nøgler. 
Længde ca. 9 cm. Sølvfarvet/sort.  
B6 695 2740 | kr. 419,–.

Miku
Ankomst i Den Haag. Uforglemmelig roadtrip! #awesomecar #perfektstyling #rullendeglæde

 NAVKAPSEL. Sort. Eksklusiv stjerne. B6 647 0200 | kr. 128,–  FÆLG MED 5 DOBBELTE EGER. sort med rødt fælghorn. 45,7 cm (18"). 7,5 J x 18 ET 52.  
A246 401 0600 9Y23 | kr. 3.112,–.

Anna
Koffeinpause  
#blåerminyndlingsfarve #nystyle 
#praktiskogsmuk 

HÅNDTASKE. Blå. Kunstlæder. Diverse indvendige 
lommer. Lynlåslomme på bagsiden. Med snørerem 
og en lille D-ring til anbringelse af en nøglering. 
Præget Mercedes-stjerne på fronten. Mål  
ca. 36 x 15 x 32 cm. B6 695 3729 | kr. 1.079,–    
PENGEPUNG. Blå. Polyurethan. Diverse seddel-, 
mønt- og kortrum. Fremstillet af Fritzi aus Preußen 
for Mercedes-Benz. Mål ca. 19 x 3 x 11 cm. 
B6 695 3728 | kr. 580,–.

Alex
TodaysArt – den suverænt bedste festival. „Searching for... me“ hedder denne  
multimedie installation kreeret af Bat-Erdene Batchuluuns, en mongolsk kunstner. 
#hypnotisierende #creative #sejkunst

Selina
 Åbningsaften på TodaysArt 
Festival! Festen bliver skudt 
i gang ... naturligvis med  
DEFRAME + Collective Works

#havingfun #fremtidsvision  
#lysstemning #wordshavemeaning  
#worddrawing

GROW UP.  
GO FURTHER.
Som voksen forventes du at tage ansvar. 
Tiden går hurtigere. Du lever oftest i fortiden. 
Du har fået oplevelser for livet, som du kan 
tære på de næste tres år. Engang var alting 
lettere. Du var overbevist om, at verden var 
din, at verden var din legeplads. En legeplads 
uden regninger, pensionsindbetalinger og 
påtagede smil. Du har ikke lyst til at tilbringe 
dit liv foran en computerskærm med at 
skrive historier, som du ikke længere selv tror 
på. Du ved ikke, hvilken retning du skal tage. 

Gå videre. Du kan standse op, når du vil. 
Det eneste, du har brug for, findes inde 
i dig selv. Jeg pakker min kuffert og tager 
én ting med: Jer. Sammen med jer står  
tiden stille et øjeblik. Vi bliver dem, vi engang 
var, og kan blive dem, vi er. Sammen med 
jer bliver alt til en oplevelse. 

 Selina, 31 år, fra Stuttgart.

TodaysArt
„Just because it’s complex, does not mean 
it’s complicated“ – TodaysArt er ikke en 
helt almindelig festival. Kunstnere fra hele 
verden præsenterer deres eksperimentelle 
værker: De skaber en kompleks virkelighed, 
som fordyber kontrasterne mellem tid og 
sted og mellem skaber og publikum. Søger 
efter modsætninger, sætter spørgsmålstegn 
ved virkeligheden. Ualmindeligt inspirerende! 

Tidspunkt: 22. – 23. sept. 2017
Sted: Den Haag – 
National Theater & Royal Theater
Forhåndsvisning: 21. – 22. sept. 2018 

Mere info på todaysart.org

Priser på denne side er ekskl. montering og dæk. Priser på denne side er ekskl. montering. 1918



Alex
Mine piger  
med deres  
nye armbånd.  

#klapperiminehænder
#sosweet

ARMBÅND DAME, MILANO. 
Bånd af Alcantara®. Dekoreret 
med Swarovski® Crystal Fine 
Rocks. Trykknaplukning  
med stjernenitte i rustfrit stål.  
Fremstillet for Mercedes-Benz  
af Swarovski®.  
Længde ca. 39 cm. Sort  
B6 695 3268 | kr. 670,–.

Anna  
En spoiler? Flot på bagpartiet! Cykler? De skal bare med!
#altelleringenting #flotbagfra #cyklernemed

HÆKSPOILER, KULFIBER-STYLE. A117 793 0200 | kr. 4.655,–  TAGBÆRERSÆT. Sølvfarvet/sort. Passer nøjagtigt på din Mercedes-Benz  
models karrosseri. En aluminiumholder, der bruges som basis for mange forskellige transportløsninger: Ski- og snowboardholdere, cykelholdere 
eller tagbokse. Alt kan monteres i en håndevending takket være det nye, smarte lynfastspændingskoncept. Aerodynamisk, støjoptimeret  
Mercedes-Benz design. Crashtestet. Kan aflåses. A117 890 0093 | kr. 2.490,–  CYKELHOLDER NEW ALUSTYLE. Ekstremt let cykelholder 
til fastgørelse af en cykel på bilens tagbærersæt eller tagrælingholder. Cyklen kan enten monteres direkte på taget eller ved praktisk forudgående 
montering nede ved jorden. Støtterammen kan klappes ned for mindre luftmodstand, når holderen er tom. Egnet til cykelstel med en maks. 
steldiameter på 98 mm for runde rør eller 110 x 70 mm for ovale rør.1 Leveringsomfanget er 1 cykelholder. A000 890 0293 | kr. 1.290,–   
FITNESSBIKE CRATER LAKE. Sort. Eksklusivt design med aluminiumramme, 27 gear, affjedret forgaffel, skivebremser og 28 tommer hjul. 
Vægt ca. 13,5 kg. Tåler belastning op til ca. 100 kg. Fremstillet af FOCUS for Mercedes-Benz. Made in Germany. B6 645 0108–0111 | kr. 9.000,–   
TREKKINGBIKE AVENTURA. Som fitnessbike Crater Lake. Desuden udstyret med navdynamo, skærme og bagagebærer. Vægt ca. 15,6 kg. 
Tåler belastning op til ca. 100 kg. Fremstillet af FOCUS for Mercedes-Benz. Made in Germany. B6 645 0112–0115 | kr. 10.800,–.

Alex
Lille spejl på væggen der? Nej ... jeg foretrækker sidespejlet på en bil. #youarebeautiful #stilsikkert

 SIDESPEJLSHUS. For et individuelt, sportsligt og dynamisk design, sæt med 2 dele.  
A212 810 00792 | kr. 1.405,–.

Miku
Først lidt at spise. Where I am? På MaMa Kelly i Den Haag.
#posing #guesswho #fordivikan

Miku Helt tæt på stjernen. #lightinthedark #mercedesstjerne
 
MERCEDES-STJERNE, MED LYS. Ved hjælp af lysledere og LED-teknik lyser 
den centralt placerede stjerne i kølerrammen på din Mercedes-Benz, når 

du af- og oplåser den med fjernbetjeningen, og ved åbning af en dør eller bagklappen. 
Fungerer kun, når motoren er afbrudt, ikke i forbindelse med DISTRONIC PLUS/PRO 
(kode 233/239). Til biler med centralt placeret stjerne. Pris på forespørgsel.

Selina
Mischa Daams’ projekt „Origin: Sustained“ på TodaysArt. En medrivende audiovisuel ekspedition. 
#lysrejse #performance #evolutionær

KRONOGRAF, DAME, SPORT FASHION. Urkasse i rustfrit stål. Hvid urskive med blommefarvede detaljer. Dekoreret 
med 12 Swarovski®-krystaller. Viser med selvlysende Super-LumiNova®. Hvid silikonerem med blommefarvede detaljer. 
Stopursfunktion. Vandtæt op til 10 ATM. Diameter 39 mm. Krongrafisk kvartsurværk Ronda 5030. Swiss made. 
B6 695 8444 | kr. 1.910,–.

1Bilens maksimalt tilladte taglast skal altid overholdes. 
2Kun til CLA.

GROW UP. BRIGHT UP 
YOUR LIGHT.
Kør videre. Nye steder giver nye oplevelser. Sammen 
med jer føler jeg mig hjemme overalt. På festival  
hver eneste dag. Når du bliver voksen, skal du holde 
balancen mellem orden og kaos. Som lyset i moderne 
kunst følger du komplekse regler, danser i mørket. 
Stråler videre. Bryder bølger. Anna, 29 år, fra Bremen. 

 Anna, 29 år, fra Bremen. 

Priser på denne side er eksklusiv montering. Priser på denne side er eksklusiv montering. 2120



Mere information om denne produktserie på side 43.

Der skal være plads 
til alle 

oplevelserne. 
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Alex
På pladserne, færdige, fuld gas! #komførst #gåikkenedpåudstyr #kvalitetscykler

 TREKKINGBIKE AVENTURA. Som fitnessbike Crater Lake. Desuden udstyret med navdynamo, skærme og 
bagagebærer. Vægt ca. 15,6 kg. Tåler belastning op til ca. 100 kg. Fremstillet af FOCUS for Mercedes-Benz. 
Made in Germany. B6 645 0112–0115 | kr. 10.800,–.

Miku
På cykel gennem 
Den Haag.
#mercedesbenz

#design #fitness

FITNESSBIKE CRATER LAKE. 
Sort. Eksklusivt design med  
aluminiumramme, 27 gear,  
affjedret forgaffel, skivebremser 
og 28 tommer hjul. Vægt 
ca. 13,5 kg. Tåler belastning  
op til ca. 100 kg. Fremstillet  
af FOCUS for Mercedes-Benz. 
Made in Germany.  
B6 645 0108–0111 | 
kr. 9.000,–.

Selina
På med hjelmen og op i pedalerne! #safetyfirst #somensikkerhedssele

  CYKELHJELM. Matsort. Plast. Med FAS-remsystem og ventilationsåbninger. Onesize.  
Kan indstilles mellem ca. 56–61 cm. Fremstillet af uvex for Mercedes-Benz. Made in Germany.  
B6 645 0055 | kr. 833,–.

Alex
Der skal være plads til sjov! 
#growup #detbedsteelleringenting #stilfuldkøretur

Anna
Vi tager cyklerne med ned på stierne ved stranden.
Op på sadlerne og af sted!
#isadlerne #funwithfriends 

Alex
Vi sætter tænderne  
i byens bedste  
pommes frites.  

Og fortsætter gennem byen  
med rygsæk på.
#lovefries #bestsnack  
#pladstildethele

RYGSÆK. Sort/grå med blå  
kontrast. 100 % polyester. Stort 
hovedrum med lynlås. Diverse 
indvendige rum og siderum.  
Polstrede skulderremme. Bære-
håndtag. Fremstillet af Deuter  
for Mercedes-Benz.  
Mål ca. 30 x 19 x 46 cm,  
volumen ca. 22 l. 
B6 695 8080 | kr. 498,–.

GROW UP. 
CREATE YOUR FUTURE. 
Udforsk dine egne grænser. Bliv voksen og træd i pedalerne, efterlad spor i sandet.  
Løft benene højt, giv tankerne frit løb – planlæg, sæt kursen mod dine egne mål.

Miku, 32 år, fra München.

Fittnessbike Crater Lake/Trekkingbike Aventura

Ramme aluminium

Forgaffel SR Suntour NEX HLO, 63 mm, kan blokeres

Hjul Concept

Dæk Schwalbe Smart Sam (Crater Lake)

Schwalbe Citizen Light 42-622 (Aventura)

Klinge Shimano Alivio

Kranksæt Shimano Acera

Gearudveksling foran: 48/36/26, bag 11-34

Skiftegreb Shimano Acera

Bagskifter Shimano Deore, 9-Speed

Forskifter Shimano Acera

Bremser Tektro HD-M285, 160 mm/160 mm, 
hydraulisk skivebremse

Frempind/styr Concept

Størrelse S M L XL

Legemshøjde (i cm) 158–168 168–178 178–188 188–198

Ramme 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm

Overrør 570 mm 580 mm 595 mm 610 mm

Styrevinkel 71° 71,5° 71,5° 71,5°

Sadelrørsvinkel 74° 73,5° 73° 72,5°

Baggaffellængde 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Krankboks 60 mm 60 mm 55 mm 55 mm

Kronrør 135 mm 135 mm 170 mm 220 mm

Gaffellængde 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Gaffelkrumning 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Akselafstand 1.093 mm 1.092 mm 1.104 mm 1.114 mm

Stack 613 mm 616 mm 644 mm 691 mm

Reach 394 mm 398 mm 398 mm 392 mm

Trekkingbike Aventura har desuden

Skærme/bagagebærer Büchel Sport/Carrier Sport

Sadel/sadelholder Concept Cross/Concept, 31,6 mm

Forlys Basta Echo 15, med afbryder

Baglys Herrmans H-Trace

2524



PÅ VEJ MOD FREMTIDEN. 
Helt tæt på den innovative arkitekt Daniel Schöning.

En dag sammen med stjernedesigneren og arkitekten  
Daniel Schöning: Vi får et eksklusivt indblik i hans arbejdsliv 
og private designpræferencer. 
Han er fascineret af skønhed og af utraditionelt design. Ærlige 
materialer, sansen for det væsentlige. Det kendetegner hans 
egen stil. Han har designet det æstetisk vellykkede interiør i 
prestigebyggeriet Elbphilharmonie i Hamborg. Foruden foyer- 
og loungeområderne har Daniel sammen med sit designerteam 
også indrettet kontorerne og musikerlokalerne samt musikernes 

stemmelokaler med en stilsikker hånd. Han er også optaget 
af detaljerne i sin nye Mercedes-Benz E-Klasse coupé – lige  
fra eksteriørlisten på bagpartiet til ventilhætterne på fælgene, 
for det skal efter designerens mening alt sammen være  
afstemt ned til mindste detalje. Som Mercedes-Benz liebhaver 
glæder han sig derfor over den gennemført vellykkede 
design filosofi, der kendetegner hans nye bil og det matchende 
originaltilbehør.

Skønhed er også ærlighed

2726
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LYDEN AF ÆSTETIK. 
Interview med Daniel Schöning. 

Daniel Schöning, du har sammen med den unge designerduo 
Besau-Marguerre stået for store dele af indretningen i 
Hamborgs Elbphilharmonie. Hvordan griber man egentlig 
så stort et projekt an fra starten?
Det er naturligvis en langstrakt proces. Men vores mål har helt 
fra begyndelsen været at skabe noget, som man ikke før har 
set. Og fordi der var tale om mange forskellige designgenstande, 
var vi nødt til at starte med et overordnet designkoncept. Og  
vi blev hurtigt klar over, at ting, der stikker for meget ud, ikke 
passer ind i bygningen. Interiøret skulle foruden at være 
i samklang med hele bygningsværkets konceptuelle design 
indtage en diskret, men samtidig selvstændig plads i  
bygningen ...

Det lyder som en spændende udfordring. Hvordan løste 
du opgaven?
Ved reduktion. Ved at fokusere på møblernes materialer  
og haptik. For at opnå dette bestemte vi os for at bruge et 
„farveløst“ koncept og dermed et interiør, der nu fremstår  
helt i sort eller hvidt. 

Hvordan fandt du møbler, der passer ind i dette koncept?
Jeg kan godt lide at overraske folk med noget, de ikke havde 
forventet. I starten troede alle, at vi ville fylde Elbphilharmonien 
med klassiske møbler. Men det ville slet ikke have passet  
ind i et koncerthus, der er så innovativt i sit udtryk. Og vi ville 
gerne bevare tilknytningen til Hamborg. Så vi gik på jagt efter 
unge designere fra Hamborg. Vi fandt en række møbler, som 
passede ind i konceptet, men ikke alle. Derfor opstod idéen 
om selv at designe møbler unikt til stedet. 

Du er en mand med et stort overblik, men alligevel  
har du en udpræget sans for detaljer. Er det derfor  
Mercedes-Benz passer dig så godt?
Det kan man godt sige. Jeg mener, at der skal være harmoni 
mellem det indre og det ydre. Uanset om det er bygninger  
eller biler, så skal der altid være en symbiose mellem det  
indvendige og det udvendige. Sådan som det er tilfældet  
med den vellykkede Mercedes-Benz E-Klasse coupé. Bilen  
er på én og samme tid elegant, komfortabel og sjov at køre. 
Og med det flotte originaltilbehør opnår man tilnærmelsesvis 
perfektion.

Og hvad synes du om designet?
(Smiler.) Skønheden er altid vigtigst for mig. Hvis jeg skulle 
vælge mellem en smuk, men ukomfortabel sofa og en grim, 
men hyggelig seng, ville jeg altid prioritere skønheden. 

01 NAVKAPSEL. Beskytter hjulnavet mod snavs. B6 647 0200 | kr. 128,–  02 FÆLG MED 6 EGER. Sort, glanspoleret. 48,3 cm (19"). 8 J x 19 ET 43. 
A213 401 3400 7X23 | kr. 3.395,–  03 VENTILHÆTTER. Beskytter hjulventilerne mod snavs. Sæt med 4 dele. B6 647 2002 | kr. 119,–  04 ARMBÅNDSUR 
HERRE, AUTOMATIK. Urkasse i rustfrit stål med matte og polerede overflader. Sort urskive med flere niveauer og rombedesign imiteret fra de luksuriøse typeserier i det 
øverste segment. Selvlysende visere og indeks. Hvælvet og refleksbehandlet safirglas. Rustfri stålrem med matte og polerede overflader. Vandtæt op til 10 ATM. Diameter 
43 mm. Automatisk urværk Eta 2824-2. Swiss made. B6 695 8436 | kr. 7.050,–  05 DØRHÅNDTAGSSKÅLE, STOR MODEL. Dørhåndtagsskåle designet i højglanskrom, 
beskytter mod ridser i håndtagsfordybningen og giver et flot, individuelt look. 2 dele. A205 760 4000 | kr. 358,–  06 LILLE PENGEPUNG. Sort. Okseskind. RFID-beskyttet. 
Diverse seddel-, mønt-, og kortrum. Præget med Mercedes-stjerne. Mål ca. 10,5 x 2 x 7 cm. B6 695 3718 | kr. 199,–  07 COVER TIL iPhone® 7/iPhone® 6S. Sort 
med røde kontrastsømme. Skind. Handmade in Germany. Mål ca. 7 x 1,5 x 14 cm. B6 695 4553 | kr. 748,–  08 CD-DREV. CD-drev til komplet integration i bilens 
betjeningslogik. Til alle gængse musikformater. Kunstner, album, titel og coverbillede vises i bilens centrale display. Monteret diskret i handskerummet gemt væk for nysgerrige 
blikke. A222 820 7205 | pris på forespørgsel  09 FLAKON, DAYBREAK MOOD.  Med AIR-BALANCE pakke (salgskode P21). A238 899 0400 | kr. 664,–  10 VELOUR-
MÅTTER CLASSIC. Elegant måtte i tuftet velourkvalitet med broderet Mercedes-Benz tekst. Fås i originalfarver passende til dit interiør. A238 680 2601 9J74 | kr. 1.070,– 
11 HÆKSPOILER. En hækspoiler fra Mercedes-Benz forstærker aerodynamikken mærkbart. Harmonisk tilpasning til bilens konturer giver et sportsligt designudtryk. 
Førsteklasses materialer giver en eksklusiv udstråling. Laksortiment, der matcher bilen. Nem eftermontering: Monteres med dobbeltklæbende tape. Kræver ikke registrering 
i bilens papirer. A238 793 0000 | kr. 3.775,–  12 HÆKLISTE I HØJGLANSKROM. Passer til alle bilens forkromede eksteriørelementer. A238 740 0000 | kr. 1.485,–.

Priser på denne side er til E-Klasse coupé og er ekskl. montering, evt. lakering og dæk. 2928
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Storheden  
er altid gemt  
i detaljerne.
Stilfuldt tilbehør. 

Du kan finde mere  
information om dette og 
mange andre produkter
på vores YouTube-kanal: 
https://youtu.be/ 
1-hReeEtfYY

01 TØJBØJLE, MED DIREKTE ADAPTER. Elegant tøjbøjle, der sikrer, at du kan komme frem uden krøllet tøj. Til nem montering på forsædets bagside ved hjælp af en direkte 
adapter. A000 810 4100 | kr. 789,–*  02 KLAPBORD, MED DIREKTE ADAPTER. Praktisk aflægningsplads til snacks og drikkevarer. Klapbordet med direkte adapter 
er udstyret med en kopholderindsats. Nem at montere sikkert på forsædets bagside ved hjælp af en direkte adapter. Vigtigt: Hvis der sidder en person på bagsædet under 
kørslen, skal klapbordet vippes op af hensyn til sikkerheden. A000 816 0200 | kr. 1.165,–*  03 iPad AIR® 2 PLUG&PLAY INTEGRATION BAGI, SÆT. Holderen kan 
vippes og drejes, så du kan placere din iPad® vertikalt eller horisontalt efter eget ønske. Du har fri adgang til betjening af alle din enheds betjeningselementer. Holderen 
og den medfølgende skærmfolie øger desuden kollisionssikkerheden. Folien beskytter også mod ridser på skærmen. Du skal blot føre holderen ind i de eksisterende 
monteringsbeslag på forsædernes bagside, så sidder den sikkert fast. Kræver „monteringsforberedelse til entertainment og komfort“ (ekstraudstyrskode 866).  
A205 820 2001 I kr. 1.745,–  04 BASISHOLDER. Nakkestøtteelementerne er nemme at af- og påmontere. Det modulopbyggede system er baseret på en basisholder, 
som du kan supplere med lige det produkt, du ønsker – f.eks. en holder til en tablet, tøjbøjle, taskekrog, et klapbord eller en ActionCam-holder. A000 810 3300 | kr. 208,– 
05 ACTIONCAM- HOLDER. Med dit actionkamera kan du forevige de bedste øjeblikke på rejser eller på racerbanen. ActionCam-holderen sikrer sammen med Style & Travel 
basisholderen, at dit actionkamera altid sidder i den perfekte position. Du kan vippe holderen til forskellige vinkler og dreje kameraet 360°. Kompatibel med adskillige 
gængse actionkameraer som f.eks. GoPro eller Rollei. A000 827 1900 | kr. 997,–  06 TØJBØJLE. Elegant tøjbøjle, der sikrer, at du kan komme frem uden krøllet tøj. 
Er nem at montere på fører- eller passagersædets nakkestøtte. A000 810 3400 | kr. 623,–  07 HOLDER TIL TABLET (NAKKESTØTTE). Holder med trinløs justering 
til gængse tablet-modeller fra Apple og Samsung. Kan drejes 360° og dermed bruges både vertikalt og horisontalt. Kan vippes lodret, så brugere med forskellig højde kan 
positionere skærmen optimalt. Nem at montere på nakkestøtten ved isætning af holderen i en adapter, som skal bestilles separat. Må kun anvendes i forbindelse med et 
Mercedes-Benz beskyttelseshylster, som skal bestilles separat. A000 827 2000 | kr. 764,–  08 TASKEKROG. A000 814 0000 | kr. 249,–  09 KLAPBORD. 
A000 816 0000 | kr. 955,–  IKKE VIST: HOLDER TIL TABLET. Holder med trinløs justering til gængse tablet-modeller fra Apple og Samsung. Kan drejes 360° og 
dermed bruges både vertikalt og horisontalt. Kan vippes lodret, så brugere med forskellig højde kan positionere skærmen optimalt. Må kun anvendes i biler med monte-
ringsforberedelsen „Entertainment & Comfort“ (kode 866) i forbindelse med et Mercedes-Benz beskyttelseshylster, som skal bestilles separat. A000 827 2200 | kr. 830,–.

* Til biler med „Entertainment & Comfort“ kode 866. Priser på denne side er ekskl. montering. 3130
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Hvad dufter Mercedes-Benz af? Af livskvalitet, skønhed og 
luksus. I Mercedes-Benz Technology Center forsker vi i værdier, 
længsler, trends og kreative tendenser. Forskningsresultaterne 
bruger vi i nye strategier og produkter, for eksempel i de på 
verdensplan enestående duftsystemer til bilkabiner. De syv 
eksklusive kabinedufte, herunder blandt andet Pacific Mood, 
Agarwood Mood og Daybreak Mood, er komponeret ved at 
vælge mellem mere end 2.500 forskellige duftstoffer. Freeside 
Mood – standardduften fra Mercedes-Benz – har eksempelvis 

en vidunderlig afrundet og diskret duftnote, mens Sports Mood 
dufter naturligt og friskt. Kabineduften Nightlife Mood giver 
associationer til en luksuriøs læderpolstret lænestol foran  
en kamin i rustikke omgivelser akkompagneret af et glas  
cognac og en cigar. Den feminine pedant til denne duft hedder 
Downtown Mood og har en sensuel og varm blomsterduft. 

01 FLAKON, FREESIDE MOOD. Dufttype: Citrus, blomster, te. Citrus og te med blomstertoner. Med indslag af cedar, patchouly og ambra. A222 899 0600 | kr. 499,–   
02 FLAKON, NIGHTLIFE MOOD. Dufttype: Træagtig, orientalsk, ambra. Træagtige noter med friske indslag af kardemomme og rosa peber. A000 899 0388 | kr. 499,– 
03 FLAKON, PACIFIC MOOD. Baseret på citron- og appelsinduft, med indslag af krydderier. A000 899 0900 | kr. 664,–  04 FLAKON, SPORTS MOOD. Dufttype: 
Grøn, blomsteragtig, citrus. Baseret på lindeblomster og friske lysegrønne blade med et indslag af mos. A000 899 0188 | kr. 499,–  05 FLAKON, AGARWOOD 
MOOD. Dufttype: Træagtig, røget, orientalsk. Med toner af oud, undertoner af træ og røgede kontraster. A000 899 0200 | kr. 664,–  06 FLAKON, DOWNTOWN 
MOOD. Dufttype: Blomster, moskus, frugtagtig. Blomsternoter fra jasmin og syren med indslag af moskus, ambra og cashmere. A000 899 0288 | kr. 499,–  07 FLAKON, 
DAYBREAK MOOD. Dufttype: Let frugtagtig, krydret. Frisk duft. Topnoter: Pebermynte, grape, citron, mandarin, let frugtagtig mellemnote: Labdanum, hedione, frankincense, 
jasmin, muskat bundnote: Amber, cedertræ, patchouli, sandeltræ, vetiverrod. A238 899 0400 | kr. 664,–  08 MERCEDES-BENZ PARFUME WOMEN. Eau de Parfum. 
En komposition af mimose og viol. Forstøver. Indhold ca. 60 ml B6 695 8226 | kr. 588,–  09 MERCEDES-BENZ PARFUME ROSE. Eau de Parfum. Frisk blomsterduft. 
Dameduft. Forstøver. Indhold ca. 60 ml B6 695 8573 | kr. 453,–  10 MERCEDES-BENZ PARFUME LE PARFUM. Eau de Parfum. En træ- og blomsteragtig chypreduft 
med en luksuriøs og moderne karakter. Herreduft. Forstøver. Indhold ca. 120 ml B6 695 8568 | kr. 754,–  11 MERCEDES-BENZ PARFUME COLOGNE. Eau de Toilette. Citrus 
med nuancer af rosa peber og ingefær som accentuerer den syrligt-friske karakter. Herreduft. Forstøver. Indhold ca. 75 ml B6 695 8570 | kr. 419,–  12 MERCEDES-BENZ 
PARFUME MEN. Eau de Toilette. Kombination af trænuancer og frisk blomsterduft. Forstøver. Indhold ca. 75 ml B6 695 8225 | kr. 462,–.

Duftenes strategi

En stjerne til alle sanser

Mens duften i en Mercedes-Benz bilkabine kan designes  
individuelt med AIR-BALANCE pakken, er parfumerne til  
damer og herrer det helt personlige valg. De majestætiske 
duftkompositioner er sanselige, dristige og elegante –  
og dufter af luksus med fokus på selvbevidst charme.

Mennesket kan  
skelne mellem 8.000 dufte.

Vi har udvalgt det bedste til dig.
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01 EASY-PACK KOMFORTBOKS TIL BAGAGERUMMET. Til praktisk opbevaring af genstande i bagagerummet. Når boksen ikke er i brug, kan den foldes sammen med et 
tryk på en knap og ved hjælp af et skinnesystem skubbes ind under hattehylden for at spare plads. Kapacitet: 7 til 55 liter ved maksimalt 10 kg last. A213 695 0300 | kr. 2.325,–   
02 iPad AIR® 2 PLUG&PLAY INTEGRATION BAGI. Holderen kan vippes og drejes, så du kan placere din iPad® vertikalt eller horisontalt efter eget ønske. Du har fri adgang 
til betjening af alle din enheds betjeningselementer. Holderen og den medfølgende skærmfolie øger desuden kollisionssikkerheden. Folien beskytter også mod ridser  
på skærmen. Du skal blot føre holderen ind i de eksisterende monteringsbeslag på forsædernes bagside, så sidder den sikkert fast. Kræver „monteringsforberedelse til 
entertainment og komfort” (kode 866). A205 820 2001 | kr. 1.745,–  03 BAGAGENET TIL BAGAGERUMSBUND. Forhindrer, at let bagage rutsjer under kørslen. 
Udført i lommeform. A213 860 2901 | kr. 392,–  04 GÅBIL TIL BØRN BOBBY MERCEDES-AMG GT S. Med LED-lysfunktion. Egnet til børn fra 18 måneder. Producent: 
BIG. AMG Solarbeam B6 696 2000 | kr. 1.270,–.

Information vedr. børnesæder findes på side 38.

Vores familiesortiment.
Fordi sikkerheden altid er i højsædet. 

Små passagerer har brug for stor sikkerhed. Derfor arbejder Mercedes-Benz løbende på at forbedre sikkerheden for børn i bilen 
yderligere. Foruden de eksklusive barnesæder giver det originale bagagerumstilbehør mere sikkerhed i bilen: EASY-PACK  
komfortboksen til bagagerummet kan bruges til sikkert transport af mindre genstande, mens bagagenettet beskytter bagagen 
mod at rutsje. For alt lige fra bamser til miniaturebiler til børn skal kunne komme sikkert frem til destinationen.

Priser på denne side er ekskl. montering. 3534
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På familieture gælder det ofte også om at gøre selve rejsen til et mål i sig selv. At få pakket alt det nødvendige i sports-,  
rejse- og indkøbstasker, og man må selvfølgelig heller ikke glemme cyklerne, når hele familien skal på udflugt. Dem er der 
plads til i cykelholderen, som sikrer, at du stadig kan åbne og lukke bagklappen, så det er muligt at få bagagen ind og ud.  
Den praktiske bagagerumsbakke beskytter samtidig bagagerummet mod skader. 

Også plads til fornøjelse: For forældrene er det en fornøjelse at køre V-Klassen, mens børnene kan fornøje sig med en tablet 
på bagsædet, der er nem og sikker at betjene under kørslen, når den er tilsluttet via iPad Air® 2-integrationsløsningen. 

01 BAGAGERUMSBAKKE MED HØJ KANT. Beskytter bagagerummet mod snavs og ridser. Fremstillet i let og stabil plast. A447 814 0141 | kr. 1.230,–  02 SPORTS- OG 
REJSETASKE. Sort/grå med blå kontrast. Polyester. Rummeligt hovedrum, diverse indvendige rum og siderum. Polstret skulderrem, der kan indstilles og tages af. Polstrede 
bærehåndtag. Fremstillet af Deuter for Mercedes-Benz. Mål ca. 62 x 30 x 30 cm, volumen ca. 50 l. B6 695 8081 | kr. 582,–  03 FLEECEJAKKE HERRE. Sort med blå 
kontraster. Forsidemateriale 100 % polyester. Bagsidemateriale 60 % polyester/40 % viskose. Antifnugbehandlet. Frontlynlås med hagebeskyttelse. Lommer med lynlås. 
Størrelse S–XXL. B6 695 5195–5199 | kr. 835,–  04 VENDEBAMSE G-KLASSE. Beige/rød. Polyesterplys. Vendefunktion bamse/G-Klasse ved hjælp af lynlås i 
bamsens ryg/i bunden af bilen. Størrelse ca. 35 cm. B6 695 2860 | kr. 419,–  05 ARMBÅNDSUR DAME, CLASSIC GLAMOUR. Sølvfarvet/sort. Urkasse i rustfrit 
stål. Sort urskive med otte Swarovski® krystaller som timeangivelse og sorte Swarovski® Crystal Fine Rocks i midten. Sølvfarvede selvlysende visere. Mineralglas. Sort 
rem i kalveskind. Vandtæt op til 5 ATM. Diameter 37 mm. Kvartsurværk Miyota GM10. B6 604 1922 | kr. 995,–  06 CYKELHOLDER TIL BAGKLAP. Kvalitetsholder af 
anodiseret aluminium til nem og sikker montering på bagklappen. Kan rumme op til 4 cykler (eller 2 elcykler) af næsten enhver type og størrelse. Bagklappen kan åbnes, 
mens cykelholderen er monteret, dog uden cykler. Uden lygter, så den kan også anvendes på bagklappen uden strømforsyning. Maksimal last: 70 kg. Med lås.  
A447 890 1700 | kr. 6.630,–  07 INDKØBSTASKE. Grå. Filt af 100 % polyester. Bærehåndtag af selemateriale. Indvendig lomme med lynlås og karabinhage. Mål 
ca. 26 x 14 x 40 cm. B6 695 2989 | kr. 142,–  08 ADVARSELSVEST, KOMPAKT. Maksimal sikkerhed: Den neongule advarselsvest med fluorescerende refleksstriber 
gør dig mere synlig for andre. A000 583 3500 | kr. 63,–.

Priser på denne side er ekskl. montering.
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Højdeindstillelig nakkestøtte og  
seleføring for et barnesæde, der  
vokser med barnet og giver en optimal 
seleføring hen over barnets skulder.

Det V-formede ryglæn har en optimal 
pasform, der følger barnets udvikling og 
kan fjernes ved behov.

Det elegante og samtidigt robuste  
betræk med blød polstring kan tages 
af og vaskes.

01 BARNESÆDE „BABY-SAFE PLUS II“. De dybe sædeskåle optimerer sikkerheden 
i forbindelse med sidekollisioner. Specialpolstring til aflastning af særligt følsomme 
kropszoner hos småbørn op til ca. 15 måneder (til 13 kg). A000 970 1302 | kr. 2.870,–   
02 BARNESÆDE „DUO PLUS“. Optimal sikkerhed for små børn i alderen ca. 
9 måneder til 4 år. 9 til 18 kg). Standardmæssigt udstyret, bl.a. med TopTether, en 
ekstra sele til fastgørelse af topdelen, en højdeindstillelig skuldersele, ventilations-
kanaler og ISOFIX-beslag. Hældningen kan indstilles. A000 970 1702 | kr. 3.395,–   
03 BARNESÆDE KIDFIX. Optimal sidekollisionsbeskyttelse. Ryglænet kan tilpasses 
trinløst. Med højdeindstillelig hovedstøtte. Aftageligt betræk, der kan vaskes.  
Installation ved hjælp af 3-punktssele eller ISOFIT-system. Egnet til aldersgruppe II 
og III (ca. 3,5 til 12 år.) A000 970 2002 | kr. 2.330,–  04 BARNESÆDE 
KIDFIX XP. Sikker fastspænding også af store børn: Kvalitetssædet „KIDFIX XP“ er 
egnet til børn fra ca. 3,5 til 12 år (15 til 36 kg) og monteres sikkert i bilen ved hjælp af 
3-punktsselen eller desuden med ISOFIT. Ved behov kan barnesædets ryglæn fjernes, 
så du kan anvende „KIDFIX XP“ som en sædepude. A000 970 2302 | kr. 2.700,–.

Det anvendte materiale i hoved- og  
sideområdet optager en ekstra stor 
mængde energi i tilfælde af en kollision. 
I en ulykkessituation bliver barnet  
dermed belastet op til 20 % mindre.

Testet. Kontrolleret.  
Testet igen.  
Og kontrolleret igen.
Så er du helt på den sikre side.

For at garantere maksimal sikkerhed skal et Mercedes-Benz barnesæde gennemgå og bestå  
de strengeste laboratorie- og crashtests. Tests, som er langt mere omfattende, end loven kræver, 
fordi barnesædet testes med op til 50 % større energipåvirkning end påkrævet. Det giver nogle 
særlige tekniske specifikationer. Hvis din bil eksempelvis er udstyret med automatisk frakobling 
af passagerairbaggen (ekstraudstyrskode U10), foretages der en vægtmæssig klassificering.  
Ved bagudvendte barnesæder deaktiveres passagerairbaggen, og ved fremadvendte barnesæder 
aktiveres eller frakobles passagerairbaggen afhængigt af resultatet. Systemet fungerer både ved 
brug af i-Size/ISOFIX-integrationen, og i tilfælde hvor det kun er sikkerhedsselen, der anvendes 
til at fastgøre barnesædet.

Det bedste ved at montere barnesæderne er, at monteringen går som en leg. Fastgørelse med 
ISOFIT, ISOFIX eller 3-punktssele mindsker risikoen for forkert montering. Sædet tilpasser sig  
individuelt til dit barns ergonomi og har desuden et førsteklasses design, se for eksempel KIDFIX XP.

3938



01

08 09

11

12 13

10

14 1615

04 05 06

07

02 03

01 VELOURMÅTTER CLASSIC, SÆT MED 4 DELE. Elegant måtte i tuftet velourkvalitet med broderet Mercedes-Benz tekst. Fås i originalfarver passende til dit interiør.  
F. eks. sort til C-Klasse. A205 680 0404 9J74 | kr. 1.070,–  02 VELOURMÅTTER SPORTIV, SÆT MED 4 DELE. Sportslig førsteklasses polyamidvelour i flot design med 
Mercedes-Benz metalemblem i fører- og passagerside. Fås i originalfarver passende til dit interiør. Vist med sort som eksempel, udvalgte modeller. A117 680 8400 7N88 | 
kr. 1.070,–  03 VELOURMÅTTESÆT EXCLUSIV, KOMPLET SÆT. Eksklusiv velourmåtte med ekstra høj og tæt luv, med Mercedes-Benz metalemblem. Fås i originalfarver 
passende til dit interiør, vist i sort som eksempel, udvalgte modeller. A213 680 18 06 9K26/A213 680 24 06 9K26 I kr. 1.698,–  04 RIPSMÅTTESÆT CLASSIC, 
KOMPLET SÆT. Ekstrem holdbar og robust nålefiltmåtte med broderet Mercedes-Benz tekst. Vist på GLC. A253 680 5301 9G32 | kr. 800,–  05 GUMMIMÅTTESÆT, 
KOMPLET SÆT. I robust, vaskbar plast, som tåler selv meget kraftig belastning. Moderne design med fordybede områder og forhøjet kant. Mærket med tydelig Mercedes-stjerne. 
Fås i sort til udvalgte modeller. A176 680 5001 9G33 | kr. 895,–  06 FODRUMSBAKKER, CLASSIC, SÆT MED 3 DELE. I robust, vaskbar plast, som tåler selv meget 
kraftig belastning. Beskytter fodrummet komplet. De forhøjede kanter og overfladedesignet holder snavs og vand væk. Mærket med tydelig Mercedes stjerne. Udvalgte 
modeller. A166 680 3501 9051 | kr. 1.575,–  07 FODRUMSBAKKER, CLASSIC, MATERIALE: TPE, 2-DELT SÆT. I robust vaskbar TPE-materiale, som tåler selv meget 
kraftig belastning. Beskytter fodrummet komplet. De forhøjede kanter og overfladedesignet holder snavs og vand væk. Mærket med tydelig Mercedes stjerne. Udvalgte 
modeller. A177 680 3204 9051 | kr. 854,–.

08 BAGAGERUMSBAKKE, HØJ. Høj kant hele vejen rundt. I fleksibelt, slagfast plast. Fødevaresikker. A205 814 0800 | kr. 1.215,–  09 BAGAGERUMSBAKKE, LAV. 
I slagfast polypropylen med skridsikker effekt. Med ribbestruktur til fastgørelse af opbevaringsboks, der fås separat. Der er stadig adgang til bilens fastsurringsringe. 
A253 814 0200 | kr. 764,–  10 INDSTIKSMODUL TIL BAGAGERUMSBUND, 19 MM, KOMPLET. Opdel dit bagagerum fleksibelt, så bagagen ikke flytter sig: Bund-
clipsene i indstiksmodulet kan placeres frit langs bagagerumsbundens yderkant. Systemets teleskopramme sørger for sikker fastgørelse. A166 860 0034 | kr. 1.480,– 
11 VENDEMÅTTE. Har en eksklusiv velour- og en skridsikker side. Den beskytter den originale bagagerumsbund mod snavs. Mulighed for tilslutning til Zigzag-læssekantbe-
skyttelsen. Fås i sort. A246 680 0046 | kr. 689,–  12 OPLADER MED VEDLIGEHOLDELSESOPLADNING, 5 A, TIL BLYSYRE- OG LITIUMBATTERIER, ECE. Kontrollerer, 
oplader og genopliver dit batteri – også når det har været helt afladet. Tilpasset til den komplekse elektronik i din bil. A000 982 3021 | kr. 873,–  13 OPLADER MED 
VEDLIGEHOLDELSESOPLADNING, 25 A. Kontrollerer, oplader og genopliver dit batteri – også når det har været helt afladet. Tilpasset til den komplekse elektronik i din 
bil. Med 25 A. Denne variant udmærker sig ved hurtigere opladning samt ved udvalget af forskellige opladningsprogrammer. A000 982 0321 | kr. 3.340,–.

14 EASY-PACK KOMFORTBOKS TIL BAGAGERUMMET. Til praktisk opbevaring af genstande i bagagerummet. Når boksen ikke er i brug, kan den foldes sammen med et tryk 
på en knap og ved hjælp af et skinnesystem skubbes ind under hattehylden for at spare plads. Kapacitet: 7 til 55 liter ved maksimalt 10 kg last. A213 695 0300 | kr. 2.325,–   
15 BAGAGEFASTGØRELSE. Smart løsning til bagage, som ikke må rutsje rundt i bagagerummet. Kan fastgøres fleksibelt omkring bagagen ved hjælp af velcrobånd. 
A000 987 0400 | kr. 175,–  16 INDKØBSBOKS, DER KAN KLAPPES SAMMEN. Antracit. A203 840 0020 | kr. 93,–.

Du finder mere information 
om disse og mange andre 
produkter på vores YouTube- 
kanal: https://youtu.be/
syB7TeR4DlU

Du finder mere information om disse og mange andre produkter  
på vores YouTube-kanal: https://youtu.be/Gaa3f3nwSTY

Styr på det hele.
Med originalt tilbehør til beskyttelse af den perfekte helhed. 

Hverdagen kan hurtigt komme til at sætte sine spor på din bil. Men det behøver den ikke, hvis du vælger det rigtige tilbehør  
til at skabe orden og beskytte din Mercedes-Benz, så den er klar til enhver form for brug. Du får lang holdbarhed, nøjagtig 
pasform og sikkerhed med vores bundmåtter, som har bestået talrige tests, og med vores praktiske bokse til opbevaring af  
diverse genstande. Du slipper for snavs i kabinen og for lastgenstande, der rutsjer rundt, og du er altid perfekt forberedt til 
den næste køretur.

Priser på denne side er ekskl. montering. Priser på denne side er ekskl. montering. 4140
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Tagbærersæt og tagrælingholderen fungerer som multifunktionel base for alle Mercedes-Benz transport- og fritidsløsninger 
som f.eks. ski- og snowboardholdere, cykelholdere og tagbokse. Vi garanterer maksimal komfort, nem montering og første-
klasses sikkerhed. 

Klar til start – med intelligente cykelholdere til din bil. Uanset om du vælger versionen til bagklappen eller taget, så sørger de 
solide cykelholdere i letvægtsmateriale for, at dine cykler når sikkert frem.

Praktiske og komfortable Mercedes-Benz tagbokse. Du slipper for at bekymre dig om pladsen, og du slipper for løse genstande 
inde i bilen. Muligheden for at åbne tagboksen i begge sider gør det særdeles nemt at fylde og tømme boksen. Og med  
låsesystemet er din bagage altid beskyttet godt, også efter du er nået frem. 

01 TAGRÆLINGHOLDER. Multifunktionel aluminiumholder med nyudviklet aerodynamisk profil baseret på luftfartsteknik, som mindsker vindstøjen markant og passer 
perfekt til din Mercedes-Benz. Tagrælingholder præcisionstilpasset til din bils karrosseri som basis for diverse Mercedes-Benz transportløsninger, f.eks. ski- og snowboard-
holdere, cykelholdere eller tagbokse. Crashtestet. Med lås. Vist på GLC. A253  890  0593 | kr. 2.325,–  02 SKI- OG SNOWBOARDHOLDER NEW ALUSTYLE,  
KOMFORT. For op til 6 par ski eller 4 snowboards, med lås. Den praktiske udtrækningsfunktion gør læsningen nemmere.1 A000 890 0393 | 1.660,–  03 TAGBÆRER-
SÆT ALURAILS. Passer nøjagtigt på din Mercedes-Benz models karrosseri. En aluminiumholder, der bruges som basis for mange forskellige transportløsninger: Ski- og 
snowboardholdere, cykelholdere eller tagbokse. Aerodynamisk, støjoptimeret Mercedes-Benz design. Crashtestet. Kan aflåses. Vist på E-Klassen. A213 890 0693 |  
kr. 2.075,–  04 SKI- OG SNOWBOARDHOLDER NEW ALUSTYLE, STANDARD. For op til 4 par ski eller 2 snowboards, med lås.1 A000  890  0493 | kr. 997,–   
05 CYKELHOLDER NEW ALUSTYLE. Ekstremt let cykelholder til fastgørelse af en cykel på bilens alurails eller tagrælingholder. Cyklen kan enten monteres direkte på 
taget eller ved praktisk forudgående montering nede ved jorden. Støtterammen kan klappes ned for mindre luftmodstand, når holderen er tom. Egnet til cykelstel med en 
maks. steldiameter på 98 mm for runde rør eller 110 x 70 mm for ovale rør.2 Leveringsomfanget er 1 cykelholder. A000 890 0293 | kr. 1.290,–  06 CYKELHOLDER 
TIL ANHÆNGERTRÆK, KAN NEDFÆLDES, TIL 3 CYKLER, ECE. Komfortabel aflåselig cykelholder til sikker transport af op til 3 cykler. Utroligt nem at montere på an-
hængertrækket, og cyklerne fastgøres lige så let på holderne. Maksimal last op til 54 kg pr. cykelskinne. Kan derfor bruges til de fleste elcykler. En intelligent rullemeka-
nisme sikrer, at bagklappen stadig kan åbnes. Holderen kan nemt klappes sammen, så den kan opbevares i bagagerummet, sommerhuset eller derhjemme uden at opta-
ge for meget plads. A000 890 1200 | kr. 5.480,–  07 CYKELHOLDER TIL ANHÆNGERTRÆK, FOR OP TIL 2 CYKLER. Komfortabel aflåselig cykelholder til sikker 
transport af op til 2 cykler. Utroligt nem at montere på anhængertrækket, og cyklerne fastgøres lige så let på holderne. Maksimal last op til 60 kg pr. cykelskinne. Kan 
derfor bruges til de fleste elcykler. En intelligent rullemekanisme sikrer, at bagklappen stadig kan åbnes. Holderen kan nemt klappes sammen, så den kan opbevares i 
bagagerummet, sommerhuset eller derhjemme uden at optage for meget plads. A000 890 1100 | kr. 4.650,–  08 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 450, DER KAN ÅB-
NES I BEGGE SIDER. Volumen ca. 450 liter. Maksimal last 75 kg. Håndtagsliste til nemmere åbning og lukning.2 Sort A000 840 0300 I kr. 5.145,–, matsølv A000 840 0200 | 
kr. 4.480,–  09 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 400, DER KAN ÅBNES I BEGGE SIDER. Volumen ca. 400 liter. Maksimal last 75 kg.2 Håndtagsliste til nemmere åbning 
og lukning.2 Sort A000 840 0000 | kr. 4.360,–, matsølv A000 840 0100 | kr. 3.695,–  10 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 330, DER KAN ÅBNES I BEGGE SIDER. 
Matsølv. Volumen ca. 330 liter. Maksimal last 50 kg.2 A000 840 0400 | kr. 3.405,–  11 DÆKTRYKSMÅLER. Giver mulighed for hurtig kontrol af dæktrykket undervejs 
og hjemme. Inklusive læderetui. Udvalgte modeller. B6 658 8140 | kr. 203,–  12 BILVÆRKTØJ. Alt du behøver for at skifte et hjul: Fra hjulnøgle til handsker. Praktisk 
opbevaret i kompakt plasttaske. Udvalgte modeller. B6 685 0788 | kr. 579,–.

1 Afhænger af skienes design.
2 Bilens maksimalt tilladte taglast skal altid overholdes.

Du finder mere information om disse og mange andre produkter  
på vores YouTube-kanal: https://youtu.be/gFATMywcqUA

Du finder mere information om disse og mange andre produkter  
på vores YouTube-kanal: https://youtu.be/6ic94EJwKJIFå plads til det hele.

De bedste transportløsninger. 

Af sted på vintereventyr: Den kombinerede ski- og snowboardholder fra Mercedes-Benz er den ideelle løsning til at transportere 
vinterens sportsudstyr. Med „Komfort“-udførelsen kan du transportere op til seks par ski eller fire snowboards, mens „Standard“- 
holderen passer til maks. fire par ski eller to snowboards – alt efter bindingernes højde. Den nemme montering og den praktiske 
udtrækningsfunktion gør det endnu sjovere at medbringe vintersportsudstyret.

Priser på denne side er ekskl. montering. 4342



Mercedes-Benz tilbehørskonfigurator.

De fleste produkter i denne brochure fås til mange forskellige  
Mercedes-Benz typeserier. I vores tilbehørskonfigurator finder  
du det komplette sortiment til din bil – og meget andet  
www.mercedes-benz.dk

Version: februar 2018. 
Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms, men ekskl. montering, lakering, sensor og dæk, 
med mindre  andet er angivet. Der kan forekomme lokale afvigelser. Der kan være foretaget ændringer på produktet efter redaktionens afslutning (02.2018).  
Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formænd ringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det 
med rimelighed kan forlanges af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælgeren eller producenten 
bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan 
vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske 
faktorer. Brochuren anvendes internationalt. Denne brochure kan indeholde produkter og serviceydelser, som ikke tilbydes i det enkelte land. Udsagn, der vedrører 
lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Spørg 
derfor din Mercedes-Benz forhandler om de aktuelt gældende regler. 

Udbyder: Daimler AG, Mercedesstr. 137, D-70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH — en virksomhed under Daimler AG
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