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Pure Performance.  
AMG originaltilbehør til CLA.

01 AMG FRONTSPLITTER. Sort, højglans. A117 880 3601 | kr. 4.190,–* 02 AMG HÆKSKØRT MED DIFFUSORLOOK. Sort, højglans. A117 880 3101 |  
kr. 4.190,–* 03 AMG EKSTRA-FLICS. Sort, højglans. A117 880 3701 | kr. 1.650,–* 04 AMG SIDESKØRT. Sort, højglans. A117 690 7500 | kr. 7.040,–*  
05 AMG NAVKAPSEL. Med AMG logo. Eksklusiv udførelse af det traditionelle AMG logo i 3D-præget aluminium som highlight til dine AMG letmetalfælge. Sæt i  
fire dele i elegant æske. A000 400 3100 | kr. 1.515,–.

Sanselig, klarhed, et fascinerende formsprog, tidløs 
elegance og kultiveret sportslighed – sådan er det  

originale tilbehør og Collection fra Mercedes-Benz. Alt 
er perfekt tilpasset bil og ejer og får det bedste frem  

i begge. I din Mercedes-Benz. Og selvfølgelig i dig. Lad 
dig inspirere til en mere personlig Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz tilbehørskonfigurator. 

De fleste produkter i denne brochure fås til en lang række af  
forskellige Mercedes-Benz-modeller. Med vores online tilbehørskonfigurator  
finder du det komplette sortiment til din bil – og meget andet:  
www.mercedes-benz.dk

Alle priser i brochuren er vejledende udsalgspriser inkl. moms, men ekskl. montering, lakering og dæk. Der kan forekomme lokale afvigelser.

 
* Kun til biler med AMG styling. 
Alle priser er ekskl. montering og lakering. Lokale afvigelser kan forekomme.
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Jenvilje, beslutsomhed og udholdenhed – 
det er kravene til en Ironman. To entusiaster, 
der gerne vil udfordre deres indre topatlet 
er Katarina og Albert. Vi tog med de to sports-
folk til det nordlige Spanien – on the road 
med V-Klassen, på cykel og som tilskuer til 
den store udfordring: IRONMAN Barcelona.

STØRRE, 
STÆRKERE, 
HURTIGERE.

ON THE ROAD

Scan QR-koden og oplev hele vores  
roadtrip med Katarina og Albert i filmen. 

www.mercedes-benz-accessories.com/ironman

Du kan roligt pakke alt det, du får brug for. For 
der er plads nok i V-Klassen, og det sætter 
Katarina og Albert pris på. V-Klassen er altid 
klar på nye udfordringer. En bil, der med  
det rigtige tilbehør fra Mercedes-Benz leverer 
toppræstationer når det gælder fleksibilitet 
– og således er den ideelle træningspartner 
for alle sportsfolk. Destinationen denne gang 
er det nordlige Spanien. Ud over at opleve 
IRONMAN Barcelona vil de to engagerede 
sportsfolk også være aktive på vejen frem til 
målet. De ser frem til at træde i pedalerne 
på deres cykler i de udfordrende bjerge med 
krævende stigninger, på de flade, øde stræk-
ninger og langs de barske kystområder. Men 
før afgang skal bilen læsses, hvilket sker 
nemt og hurtigt med det rette tilbehør. Mens 
cyklerne monteres på cykelholderen, glider 

tasker og udstyr ind i bagagerummet. Og 
hvis det alligevel bliver for trangt i V-Klassen, 
giver tagboksen ekstra plads. ▸

PÅ VEJ MOD EKSTREME 
PRÆSTATIONER – MED 
V-KLASSE TIL IRONMAN I 
BARCELONA.



76 ON THE ROAD

Halvvejs på turen forlader vi de brede,  
flersporede motorveje. Vi lægger den kom-
fortable del af rejsen bag os, og en mere 
sportslig rute af sving og kurver åbenbarer 
sig. V-Klassen spiller straks med og læner 
sig dynamisk ind i kurverne. Mens den baner 
sig vej på de langstrakte bjergstrækninger, 
leger vi med og begynder så småt at udfordre 
bilens underholdende køreegenskaber. 
Udenfor glider den sydlandske vegetation 
smukt forbi – og udviskes sammen med  
lyset til et hav af farver. Og apropos hav: 
Man aner den vide horisont af vand, allerede 
før man får øje på havet, for i luften ligger 
nemlig en salt brise, der bliver kraftigere  
for hver eneste kilometer. Og så er det der 
endelig, lige foran os: Middelhavet, der har 

skiftet sine kølige blå nuancer ud med 
 varmen fra solen, som spejler sig i gule og 
orange toner. Et øjeblik, vi har lyst til at 
 bevare for altid. Vi standser op og trækker 
vejret dybt ind. Mens øjnene slet ikke kan 
se sig mætte, udnytter vi pausen til at fylde 
energilagrene. Helst med de lokale lækkeri-
er, som vi nyder med udsigten til det impo-
nerende og dragende hav. 

Vi tager de fascinerende indtryk med videre 
på turen. Ved slutningen af enhver rejse, er 
der et mål. Og for os er det et etapemål – et 
lille, stilfuldt hotel ved foden af Pyrenæerne, 
der fungerer som udgangspunkt for et helt 
særligt, aktivt program de kommende to 
dage. Vi læsser cyklerne af cykelholderen, 

og efter det fyldige morgenmåltid bytter  
Katarina og Albert V-Klassens sportslige 
fælge ud med de ekstreme slicks på deres 
racercykler. Og så går det ellers henover  
de flade toppe i Empordà-regionen og ud mod 
kysten – dog uden at nå helt derud. Få 
 kilometer før kystbyen Roses vender de  
to sportsfolk nemlig blikket mod nord. Her  
venter stigningen mod Pyrenæerne. ▸

VED SLUTNINGEN 
AF ENHVER REJSE 
ER DER ET MÅL.FLERE 

HØJDEPUNKTER.

Du finder information om Mercedes-Benz tagbagage-
systemer samt tagbokse på side 12.

01 KLAPBORD. Style & Travel Equipment. Du finder produktbeskrivelsen på side 11. A000 816 0000 | kr. 955,– 02 SPORTS- OG REJSETASKE. Sort/grå.   
Fremstillet af Deuter for Mercedes-Benz. Mål ca. 62 × 30 × 30 cm, volumen ca. 50 l, diverse indvendige lommer og sidelommer. B6 695 8081 | kr. 582  
03 FLEECEJAKKE, HERRE. Sort med blå kontraster. 100 % polyester, høj krave med lukning. 2 sidelommer med lynlås. Størrelser S–XXL.  B6 695 5195–5199 |  
kr. 835,– 04 BAGAGERUMSBAKKE, HØJ. Sort. I slagfast plast med antiskrid-effekt. Fødevaresikker. A447 814 0141 | kr. 1.205,– 05 CYKELHOLDER TIL BAGKLAP. 
Holder af høj kvalitet til enkel og sikker påsætning af op til fire cykler (eller to el-cykler). Bagklappen kan også åbnes mens cykelholderen er monteret, dog uden cykler. 
Maksimal belastning: 70 kg. Kan aflåses. A447 890 1293 | kr. 6.640,– 06 FÆLG MED 10 DOBBELTEGER. Sort, højglanspoleret. (18 tommer) | 7,5 J × 18 ET 52. 
A447 401 3700 7X23 | kr. 2.625,– 07 NAVKAPSEL. Stilfuld finish til letmetalfælge. Beskytter hjulnavet mod snavs. Fås i forskellige udførelser. F.eks. sort med  
kromstjerne. B6 647 0200 | kr. 128,– 08 VENTILHÆTTE. Eksklusivt highlight i nyt design. Beskytter fælgventilerne mod snavs. Sæt i fire dele, sort. B6 647 2002 |  
kr. 114,– 09 ARMBÅNDSUR SPORTIVE YOUNG GMT, HERRE. Rustfrit stålhus med sort belægning. Sølvfarvet urskive med Mercedes stjerne. Mineralglas.  
Nylonrem. Vandtæt op til 10 ATM. Kvartsværk Ronda 515.24h. Swiss made. B6 695 3057 | kr. 1.665,– 10 NØGLERING SHANGHAI. Rustfrit stål/karbonlæder.  
Karabinlukning med tre ekstra minisplitringe til udskiftning/udtagning af enkelte nøgler. B6 695 8324 | kr. 419,–.

ET ØJEBLIK, MAN VIL  
HUSKE FOR ALTID.

Alle priser er ekskl. montering, sensor og dæk. Der kan forekomme lokale afvigelser.
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98 ON THE ROAD

DEN PERFEKTE KOMBINATION: 
V-KLASSE OG AKTIVE SPORTSFOLK.

Med kraftfulde tråd i pedalerne kæmper  
Katarina og Albert sig vej op ad de første  
stigninger og gennem små serpentinersving. 
Derefter følger hæsblæsende nedkørsler  
og atter nye stigninger – og visheden om,  
at man ganske vist er udmattet, men til  
gengæld er desto mere tilfreds, når man når 
tilbage til hotellet og igen kan komme til 
hægterne. En forsmag på, hvad der venter 
os i morgen. På tredjedagen belønnes vores 
aktive sportsfolk nemlig med en hviledag. 
Det er tid til at være kulturel, og Katarina  
og Albert lader cyklerne blive hængende  
og kører V-Klassen ind til turistbyen Calella. 
Byen med 19.000 indbyggere, der ligger  
50 kilometer uden for Barcelona, har i mange 

år været et af stederne, hvor Ironman-løbene 
er blevet afviklet. Katarina og Albert har  
sikret sig en af de eftertragtede tilskuerpladser 
direkte på stranden. Og da de over 2.500 
atleter gør sig parat til start, sitrer himlen 
nærmest af spænding i lyset fra den dybrøde 
sol, der står op. Vi ser ind i de jernhårde  
atleters øjne, der stråler af ren beslutsomhed. 
Nu er der kun få sekunder tilbage – så lyder 
startsignalet endelig. Atleterne sætter i gang, 
og favoritterne kæmper sig frem til vandet 
for at få en god position. Forude venter 3,8 
kilometers svømning, 180 kilometers cykling 
og 42,195 kilometers løb. Få andre sports-
events kræver så meget af mennesket, hvad 
angår alsidighed, fleksibilitet og udholdenhed, 

som en Ironman. Evner, som efterlader et 
varigt indtryk hos passionerede sportsfolk 
som Katarina og Albert.

Men det er ikke kun atleterne i den nådes-
løse Ironman, som har imponeret Katarina 
og Albert – men også den trofaste V-Klasse, 
som var med den på hele turen. Den prakti-
ske, komfortable og samtidig dynamiske MPV 
gav i kombination med det originale tilbehør 
fra Mercedes-Benz de to sportsentusiaster 
mulighed for at få endnu mere ud af deres 
roadtrip. Alt sammen i et tidløst og dynamisk 
look, som matcher duoens sportslige livsstil 
og karakter. ◂

Hvert sekund tæller. 
Katarina og Albert er begejstrede  

over atleternes jernvilje og overværer 
IRONMAN Barcelona sammen med  

tusinder af andre tilskuere.

FITNESSBIKE CRATER LAKE. TREKKINGBIKE AVENTURA. 

Sort. Eksklusivt design med aluminiumramme, 27 gear, affjedret forgaffel, skive-
bremser og 28 tommer hjul. Vægt ca. 13,5 kg. Tåler belastning op til ca. 100 kg. 
Fremstillet af FOCUS for Mercedes-Benz. German Engineered. B6 645 0108 – 0111 | 
kr. 9.000,–.

Sort. Eksklusivt design med aluminiumramme, 27 gear, affjedret forgaffel, skive-
bremser, navdynamo, skærme, bagagebærer og 28 tommer hjul. Vægt ca. 15,6 kg. 
Tåler belastning op til ca. 100 kg. Fremstillet af FOCUS for Mercedes-Benz. 
 German Engineered. B6 645 0112 – 0115 | kr. 10.800,–.

03 CYKELHJELM. Matsort, plast. Med FAS-remsystem og ventilationsåbninger. 
Kan justeres fra ca. 56 til 61 cm. Fremstillet af uvex for Mercedes-Benz. 
B6 645 0055 | kr. 835,– 04 RYGSÆK. Sort/grå med blå  kontrast. 100 % poly-
ester. Diverse indvendige lommer og sidelommer. Polstrede skulderremme. Frem-
stillet af Deuter for Mercedes-Benz. Mål ca. 30 × 46 × 19 cm, volumen ca. 22 l. 
B6 695 8080 | kr. 498,–.

01 + 02 CRATER LAKE/AVENTURA STØRRELSE S M L XL

Ramme i aluminium Kropshøjde (cm) 158 –168 168 –178 178 –188 188 –198

Forgaffel SR Suntour NEX HLO, 63 mm, låsbar Rammehøjde 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm

Hjul Concept Overrør 570 mm 580 mm 595 mm 610 mm

Dæk Schwalbe Smart Sam (Crater Lake) Forgaffelvinkel 71° 71,5° 71,5° 71,5°

Schwalbe Citizen Light 42-622 (Aventura) Saddelrørsvinkel 74° 73,5° 73° 72,5°

Klinge Shimano Alivio Baggaffellængde 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Kranksæt Shimano Acera BB Drop 60 mm 60 mm 55 mm 55 mm

Gearudveksling foran: 48/36/26, bag: 11– 34 Kronrør 135 mm 135 mm 170 mm 220 mm

Skiftegreb Shimano Acera Gaffellængde 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Bagskifter Shimano Deore, 9-gears Gaffelkrumning 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Forskifter Shimano Acera Akselafstand 1.093 mm 1.092 mm 1.104 mm 1.114 mm

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

Stack 613 mm 616 mm 644 mm 691 mm

Reach 394 mm 398 mm 398 mm 392 mm

Styr/håndtag Concept Concept

02 EKSTRAUDSTYR AVENTURA

Skærm/bagagebærer Büchel Sport/Carrier Sport

Saddel/saddelpind Concept Cross/Concept, 31,6 mm

Forlygte BASTA ECHO 15, w/kontakt

Baglygte Herrmans H-TRACE

Alle priser er ekskl. montering. Lokale afvigelser kan forekomme.
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Style & Travel-produkterne gør det end-
nu mere komfortabelt for dig at rejse. 
Uanset om det er en tøjbøjle, et klapbord, 
universalkrogen, et ActionCam eller  
tabletholderen – alle produkterne fast-
gøres nemt og hurtigt på basisholderen 
med et klik. Alt sammen i et moderne 
og ekstra sikkert design, takket være 
omfattende sikkerhedstests, der går langt 
videre end almindelige krav.

STyLE
& 

TRAVEL.

Navigationsopdatering.

Vores verden ændrer sig hele tiden. Derfor 
opdaterer Mercedes-Benz hvert år ca. 15 %  
af oplysningerne med nye navigationsopda-
teringer. Herunder ikke blot nye veje, men 
også ændrede færdselsregler, nye særlige 
destinationer som tankstationer og restau-
ranter samt helt nye lande, der er blevet til-
gængelige, især i Østeuropa. Få ganske enkelt 
dit integrerede Mercedes-Benz navigations-
system opdateret til den nyeste version, inden 
du tager afsted. Nedenstående priseksempel 
er til en M-Klasse (model 164) med Comand 
og telematik generation NTG 2,5.

God rejse. God ferie.
Enhver rejse starter med en god forberedelse. Og her er de originale tilbehørspro-
dukter fra Mercedes-Benz en ekstra god hjælp. Lige fra den nemme og enkle  
pakning af bagage, den komfortable og sikre rejse til den innovative underholdning  
på bagsæderne – med disse produkter kan du nyde hvert eneste sekund i din 
Mercedes-Benz og få en perfekt start på ferien.

STYLE & TRAVEL-PRODUKTER.

03 BASISHOLDER. Det modulopbyggede system tager udgangspunkt i en basisholder, som kan udvides med lige det produkt, du ønsker. A000 810 3300 | kr. 210,–  
04 UNIVERSALKROG. Håndtaske, rygsæk eller overtøjet – den praktiske universalkrog bærer alt det, du ikke lige har brug for, mens du kører. A000 814 0000 | kr. 250,–  
05 TØJBØJLE. Fastgøres med et håndtag og giver komfortabel og krølfri transport i bilen. A000 810 3400 | kr. 625,– 06 KLAPBORD. Klapbordet, der kan  
bruges til mange forskellige ting, sørger med den elegante drikkevareholder for endnu mere komfort til passagerne på bagsædet. A000 816 0000 | kr. 955,–  
07 ACTIONCAM-HOLDER. Bevar dine rejseminder direkte i bilen – med holderen til alle gængse ActionCams går kameralinsen med garanti aldrig glip af en  
vigtig scene. Kan drejes 360 grader. A000 827 1900 | kr. 1.000,– 08 TABLET-HOLDER. Trinløst justerbar holder til alle populære tablet-modeller fra Apple og  
Samsung. Kan drejes 360 grader og dermed anvendes både vandret og lodret. Kan vippes frem og tilbage, så brugere med forskellig højde kan positionere tabletten  
optimalt. F.eks. til Apple iPad Air® 2. A000 827 2000/A000 580 0900 | kr. 1.330,–*.

01 NAVIGATIONSOPDATERING A219 827 1300 | kr. 1.240,–  02 UNDERHOLDNINGSSYSTEM TIL BAGSÆDET. To LCD-skærme inkl. to dvd-afspillere, to infrarøde 
hovedtelefoner, fjernbetjening og monteringssæt. (kun sammen med komfortsæder) A246 870 0096 | kr. 4.575,–.

TIP

Du finder yderligere information om  
disse og mange andre produkter på  
vores YouTube-kanal:

https://youtu.be/1-hReeEtfYY

Underholdningssystem til bagsædet.

Med underholdningssystemet til bagsædet sidder man på første parket – også på de bageste 
rækker. De to skarpe syvtommers LCD-farveskærme lader dine passagerer dykke ned i fjerne 
verdener, længe før du er nået til målet. Uanset om det er spændingsfilm, yndlingsfotos eller 
computerspil, rummer underholdningssystemet til bagsædet det rigtige til enhver lyst. Og det 
helt uden at nogen kommer op at skændes: Alle kan selv bestemme, hvad de vil se – takket 
være de to separate dvd-afspillere. Derudover kan du anvende andre hukommelsesmedier via 
USB-stick eller SD-kort. Systemet kan eftermonteres i flere forskellige modeller og opfylder 
de strenge Mercedes-Benz-retningslinjer om sikkerhed for passagerer i bilen. Til B-Klasse 
(model 246).

Alle priser er ekskl. montering. Lokale afvigelser kan forekomme.

*  Pris er inkl. specifik holder til iPad Air® 2.  
Alle priser er ekskl. montering. Lokale afvigelser kan forekomme.
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1312 GOD REJSE. GOD FERIE

1 Bilens maksimalt tilladte taglast skal overholdes.  
2 Maksimalt lodret koblingstryk afhængigt af motorvarianten.
Alle priser er ekskl. montering. Lokale afvigelser kan forekomme.

Grænseløs komfort:  
De originale holderløsninger.

Tagboksene kan åbnes fra 
begge sider af bilen, hvilket 
gør det nemmere at tømme 
og læsse.

Tagbøjler/tagrællingholdere.

De lette aluminiumholdere er nøje tilpasset karosseriet og designet 
til din Mercedes-Benz. Som basis for mange Mercedes-Benz-trans-
portløsninger, fra ski- og snowboardholderen over cykelholderen til 
tagboksen, klarer de nemt og elegant fritidens forskellige krav og 
garanterer således maksimal funktionalitet og sikkerhed under trans-
porten. Og de gør det samtidig mere støjsvagt end nogensinde – 
takket være en støjoptimeret, aerodynamisk profil. Monteringen klares 
uden værktøj med det innovative lynfastspændingskoncept. Crashtestet. 
Kan aflåses.

Cykelholder New Alustyle.

Med den ekstremt lette cykelholder, som nemt fastgøres på dit  
tagskinnesystem eller din tagrælingholder, er det lettere end  
nogensinde at transportere familiens cykler. Cyklerne monteres  
enten med den praktiske formontering på jorden – eller direkte  
på taget. Med den sikre fastgørelse af cyklen ved hjælp af støtte-
ramme og fire fælgremme er du garanteret en sikker tur fra start  
til mål. Egnet til cykelstel med en maksimal steldiameter på 98 mm  
for runde rør eller 110 × 70 mm for ovale rør. Testet i overensstem-
melse med de strengeste Mercedes-Benz retningslinjer.

Originale tagbokse fra Mercedes-Benz.

Sørg for endnu mere sikkerhed og komfort ved ganske enkelt at pakke 
din bagage i en original tagboks fra Mercedes-Benz. På den måde 
opnår du en sikker transport af bagagen, og undgår samtidig plads-
mangel i bilen. Takket være det aerodynamiske design og det eks-
tremt robuste, modstandsdygtige materiale med UV-beskyttelse er 

01 TAGRÆLINGHOLDER ALUSTYLE. F.eks. til GLC. A253 890 0593 | kr. 2.325,– 02 SKI- OG SNOwBOARDHOLDER NEw ALUSTYLE KOMFORT. 
A000 890 0393 | kr. 1.650,– 03 TAGBÆRERSYSTEM ALUSTYLE QUICKFIX. F.eks. til A-Klasse  A176 890 0093 | kr. 2.165,– 04 SKI- OG SNOwBOARDHOL-
DER NEw ALUSTYLE STANDARD. A000 890 0493 | kr. 980,– 05 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 330. Matsølv. Volumen ca. 330 liter, maksimal last 50 kg1. 
A000 840 0400 | kr. 3.365,– 06 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 400. Volumen ca. 400 liter, maksimal last 75 kg1. Håndtagsliste til lettere åbning og lukning.  
SORTMETALLIC. A000 840 0000 | kr. 4.365,– MATSØLV. A000 840 0100 | kr. 3.700,– 07 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 450. Volumen ca. 450 liter, maksimal 
last 75 kg1. Håndtagsliste til lettere åbning og lukning. SORTMETALLIC. A000 840 0300 | kr. 5.150,– MATSØLV. A000 840 0200 |kr. 4.490,– 08 CYKELHOLDER 
NEw ALUSTYLE. A000 890 0293 | kr. 1.245,– 09 ANHÆNGERTRÆK. Komplet elektrisk anhængertræk, der kan drejes ned og skjules, specielt udviklet 
til Mercedes-Benz-biler. Effektivt rustbeskyttet. Maksimalt lodret koblingstryk 60–100 kg2. Artikelnummer og pris på forespørgsel. 10 ADVARSELSVEST, KOMPAKT. 
Den neongule advarselsvest gør dig mere synlig for andre. A000 583 3500 | kr. 63,– 11 BILVÆRKTØJ. Alt, du behøver for at skifte et hjul: Fra hjulnøgle til  
handsker. Praktisk opbevaret i kompakt plasttaske. B6 685 0788 | kr. 570,– 12 DÆKTRYKMÅLER. Giver mulighed for hurtig kontrol af dæktrykket undervejs.  
Inklusive læderetui. B6 658 8140 | kr. 195,–.

Du finder yderligere informationer  
om disse og mange andre produkter i vores  
tilbehørskonfigurator:

www.mercedes-benz.dk

Ski- og snowboardholder New Alustyle.

Den kombinerede New Alustyle ski- og snowboardholder fra  
Mercedes-Benz er det ideelle transportmiddel til vintersport. Holde-
ren monteres nemt på dit tagskinnesystem eller din tagrælingholder. 
Valget er dit: I udførelsen Standard er holderen dimensioneret til 
maksimalt fire par ski (uden stave) eller op til to snowboards. Med 
udførelsen Komfort kan du transportere op til seks par ski (uden 
stave) eller fire snowboards, afhængigt af bindingernes højde. Prak-
tisk og komfortabel: Udtræksfunktionen gør det nemmere at fylde 
og tømme holderen.

tagboksene perfekt tilpasset bilens dynamiske look. Samtidig kan 
tagboksene fås i flere versioner tilpasset lige netop dit behov – i 
matsølv eller sortmetallic samt i tre forskellige størrelser. Den enkle 
montering foretages helt uden værktøj. Boksene kan åbnes i begge 
sider og er derfor nemme at fylde op og tømme. Kan aflåses.
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Man har en god fornemmelse, når man er undervejs med en  
Mercedes-Benz. For også at få en sikker fornemmelse, indeholder 
originaltilbehøret fra Mercedes-Benz en række sikkerhedsløsnin-
ger, der er optimalt tilpasset din bil. F.eks. de forskellige barnesæder, 
der egner sig til alle aldersgrupper fra 0 til 12 år. Alle sæder kan 
indstilles individuelt til dit barns ergonomi og er omfattet af de høje 
krav til det integrerede sikkerhedskoncept hos Mercedes-Benz.  
Resultatet af de obligatoriske og omfattende crashtests er, at barne-
sæderne er perfekt dimensionerede til de områder på kroppen hos 
den pågældende aldersgruppe, der kræver ekstra meget beskyttelse.

Monteringen af barnesæderne sker nemt og hurtigt, takket være de 
fleksible fastgørelsesmetoder med ISOFIT, ISOFIX og trepunkts-sele. 
Systemet er intelligent: Når bilen er udstyret med den automatiske 
frakobling af passagerairbaggen (SA-kode U10), foretager systemet 
en vægtafhængig vurdering. Ved bagudvendte barnesæder deakti-
veres passagerairbaggen, og ved fremadvendte barnesæder aktiveres 
eller frakobles passagerairbaggen alt afhængigt af barnesæde og 
udstyrskoder. Systemet fungerer både ved brug af i-Size/ISOFIX-

integrationen, og hvis det kun er sikkerhedsselen, der anvendes til at 
fastgøre barnesædet. Barnesæderne fra Mercedes-Benz imponerer 
funktionelt med sikkerhed, men også det elegante design Limited Black. 
Sæderne passer stilmæssigt ind i interiørets koncept og giver kabinen 
en harmonisk helhed. Hvis man gerne vil have det lidt mere individuelt, 
kan man som ekstraudstyr til barnesæderne BABY-SAFE plus II, 
DUO plus og KIDFIX få et skiftebetræk til hovedområdet i farverne 
chilirød og flannelgrå. Og fordi børn nu engang er børn, og der 
hurtigt kan ske små uheld på turen, kan de slidstærke betræk nemt 
trækkes af og vaskes. ▸

First Class Safety.
Næsten siden tidernes morgen har Mercedes-Benz bevæget sig hen, hvor ingen tidligere har været, når det 
gælder beskyttelse af personerne i bilen. Det originale tilbehør fra Mercedes-Benz fortsætter konsekvent 
ambitionen om hele tiden at forbedre sikkerheden. Lige fra fører og forsædepassager over de mindste passagerer 
på bagsædet til bagagen. Så alle altid kører på første klasse, når det gælder sikkerhed.

TIPS

KUN DET 
 BEDSTE ER 
GODT NOK  

TIL BAGAGEN.

Køleboks. 
 
Den multifunktionelle køleboks køler ikke 
kun ned til -2 °C – hvis du ønsker det,  
kan den også holde indholdet varmt i flere  
timer. Og det uden at bruge særligt meget 
energi. Den bærbare køleboks rummer  
24 liter, er let at rengøre og passer ideelt  
til alle Mercedes-Benz-modeller. Bærerem-
men fungerer samtidig som fastsurringssele,  
så køleboksen kan fastgøres sikkert i bilen. 
Energien får køleboksen via 12V-tilslutningen. 
Som ekstraudstyr kan du få spændingstrans-
formere til 230 volt.

Bagagerumsbakker.

Kør ubekymret ind i alle sving. Nu er det slut med bagage og snavs, der rutjser rundt i  
kabinen – med de tilpassede bagagerumsbakker fra Mercedes-Benz, der er lette at rengøre.

01 OPBEVARINGSBOKS. Sikker og praktisk opbevaring af genstande, der let kan vælte eller skride. Optimal 
funktion kun i forbindelse med bagagerumsbakke. A000 814 0041 | kr. 625,– 02 BAGAGERUMSBAKKE.  
I slagfast polypropylen med antiskrid-effekt. Ribbestrukturen egner sig perfekt til fastgørelse af opbevarings-
boksen, der fås separat. Samtidig er der fortsat adgang til eventelle fastsurringsøjer, f.eks. til fastgørelse af  
bagagenet. F.eks. til GLC A253 814 0200 | kr. 750,– 03 KØLEBOKS. Mål: 44 × 35 × 28 cm (H × B × D). 
A000 820 4206 | kr. 1.590,– 04 ENSRETTER. Giver mulighed for at slutte køleboksen til husets 230V-
stikkontakt. A000 982 0021 | kr. 485,–.

Information om den høje bagagerumsbakke finder du fra side 35.

*  Gælder ikke hos alle flyselskaber. Vær opmærksom på de enkelte  
flyselskabers regler for håndbagage.

05 KUFFERT FIRELITE SPINNER 55. Charcoal.
B6 695 1616 | kr. 2.915,– 
06 KUFFERT FIRELITE SPINNER 55. Sydhavsblå.
B6 695 2177 | kr. 2.915,–
07 KUFFERT FIRELITE SPINNER 55. Diamanthvid. 
B6 695 3138 | kr. 3.000,–

Kuffert Firelite Spinner 55.

Materiale: Curv®. Elastiske fastspændings-
remme på kryds i det nederste rum, rumdeler 
betrukket med for i det øverste rum, lette  
og støjsvage hjul, tredelt TSA-lås. Mål (kan 
bruges til håndbagage*): ca. 40 × 55 × 20 cm, 
vægt 1,95 kg. Fremstillet af Samsonite for 
Mercedes–Benz. Fås i de samme farver: 
Spinner 69 (47 × 69 × 29 cm) og Spinner 75 
(52 × 75 × 31 cm).
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Men selv de sikreste First-Class-sæder giver ikke fuld beskyttelse, 
hvis bagagen kun rejser på Economy. Løs bagage kan ved opbrems-
ning hurtigt udvikle sig til farlige projektiler, som kan skade bilens 
passagerer. Disse bekymringer slipper du for ved at få godt greb om 
de genstande, som befinder sig bagagerummet under rejsen. Til 
dette formål tilbyder Mercedes-Benz et bredt sortiment af originalt 
bagagerumstilbehør. Med bagagenettet forhindrer du f.eks. at let 

bagage rutsjer rundt under kørslen – mens den innovative EASY-
PACK-boks giver et mere praktisk og fleksibel bagagerum, så mindre 
genstande som f.eks. laptops, tøj og småindkøb kan transporteres 
sikkert. Og skulle der løbe læskedrik ud af en træningsflaske, kan du 
være helt rolig, for takket være bagagerumsbakken, kan du nemt 
tørre det hele op igen – for førsteklasses sikkerhed og en god fornem-
melse hele vejen! ◂

FIRST CLASS SAFETY 

01 TØRKLÆDE, DAME. Sort/guldfarvet. 43 % silke/57 % modal. Kanter med frynser. Kan  
bæres som sjal eller trekantet tørklæde. Mål ca. 140  ×  140 cm. B6 695 2926 | kr. 1.250,–  
02 BARNESÆDE BABY-SAFE PLUS II. Med AKSE. Maksimal sikkerhed helt fra de mindste  
passagerer ombord. Den særlige polstring aflaster kroppens ekstra følsomme områder på  
babyer op til ca. 15 måneder (op til 13 kg). I tilfælde af ulykker giver den dybe sædeskål  
maksimal sidekollisionsbeskyttelse. A000 970 5700 | kr. 2.875,– 03 BARNESÆDE DUO 
PLUS. Dette barnesæde, der er specielt designet til små børn fra ni måneder til fire år (ni til  
18 kg), er som standard udstyret med Top Tether – en ekstra rem til fastgørelse af hoveddelen. 
Med skulderrem, der kan indstilles i højden. Ventilationskanaler. ISOFIX-forankring. Hældning  
kan indstilles. A000 970 5800 | kr. 3.400,– 04 BARNESÆDE KIDFIX. En sikker ledsager 
gennem mange år. Det variable barnesæde i eksklusivt Mercedes-Benz design vokser med  
opgaven og dem, det beskytter. Egnet til børn fra ca. 3,5 til 12 år (15 til 36 kg). I tillæg til  
trepunktsselen kan KIDFIX fastgøres med ISOFIT-forankring. Hældningen kan indstilles. 
A000 970 5900 | kr. 2.340,– 05 BARNESÆDE KIDFIX XP. Med ISOFIT. Som KIDFIX. Det 
fleksible KIDFIX XP kan efter behov ændres til selepude ved at tage ryglænet af.  
Til børn fra ca. 3,5 til 12 år (15 til 36 kg). A000 970 6100 | kr. 2.700,– 06 SKIFTEBETRÆK 
TIL HOVEDOMRÅDET. Chilirød, f.eks. til barnesædet DUO PLUS. A000 970 0356 3E16 |  
kr. 270,– 07 SKIFTEBETRÆK TIL HOVEDOMRÅDET. Flannelgrå, f.eks. til barnesædet KIDFIX. 
 A000 970 0256 7N37 | kr. 270,–.

08 EASY-PACK-BAGAGERUMSKOMFORTBOKS. 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, så der spares plads. Kapacitet: 7 til 55 liter ved maksimalt 10 kg last. F.eks. 
A213 695 0300 | kr. 2.325,– 09 BAGAGENET. Du finder produktbeskrivelsen på side 35. A212 868 0074 | kr. 385,– 10 ADVARSELSVEST. Du finder produktbe-
skrivelsen på side 13. A000 583 3500 | kr. 63,– 11 SOLBRILLE, DAME. Guldfarvet. Brillestænger af acetat. Glas med glidende, brun toning fra Carl Zeiss Vision.  
100 % UV-A/B-400-beskyttelse. Filterkategori 2. Fastskruede næsepuder, der kan tilpasses. B6 695 3077 | kr. 1.265,– 12 HÅNDTASKE BUSINESS. Sort med  
guldfarvede detaljer. Okselæder. Med rum til laptop (maks. 15 tommer) samt diverse indvendige og udvendige rum. Skulderrem, der kan afkortes. Fremstillet af BREE  
for Mercedes-Benz. Mål ca. 41  ×  29  ×  12 cm. B6 695 2914 | kr. 3.075,– 13 ARMBÅNDSUR BUSINESS, DAMER. Guldfarvet/sort. Hus i rustfrit stål. Sort urskive  
med guldfarvede, applikerede tal. Guldfarvede visere. Mineralglas. Guldfarvet, coatet, rustfri stålrem med sorte keramiske led. Vandtæt op til 5 ATM. Diameter 34 mm. 
Kvartsværk Ronda 785. B6 695 3069 | kr. 2.325,– 14 PENGEPUNG, DAMER. Sort. Okselæder. Diverse seddel-, mønt- og kortrum. Guldfarvet lynlåslukning.  
Fremstillet af BREE for Mercedes-Benz. Mål ca. 19  ×  10  ×  2 cm. B6 695 2915 | kr. 1.165,–.

GODT GREB OM SAGERNE.

GLEM BEKyM-
RINGERNE. LAD 

SIKKERHEDEN 
TAGE PLADS.

Alle priser er ekskl. montering. Lokale afvigelser kan forekomme.Alle priser er ekskl. montering. Lokale afvigelser kan forekomme.
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HIGHLIGHTS

I mørket ser alting anderledes ud. Af modsætninger 
skabes der to protagonister, som supplerer  

hinanden perfekt – eksempelvis danner nat og lys 
en fascinerende symbiose. Som til den årlige 

Festival of Lights i Berlin, hvor internationale kunst-
nere iscenesætter byens arkitektoniske  

højdepunkter i et spektakulært skuespil med lys og 
skygger. Et sprog, der genfindes i det innovative 

design af det originale tilbehør fra Mercedes-Benz.

Made of 
Highlights.

13. Festival of Lights 2017

Dato: 6. til 15. oktober
Motto: Connecting Cultures
Kunstnere:  Kunstnerkollektivet FOL og 

 verdens bedste videomapping-
kunstnere

Steder: Ca. 50 i hele Berlin
On Tour:  Planlagte events i Europa, USA, 

Canada og Kina 

Mere info: festival-of-lights.de

01 FRONTSPOILERLÆBE. I formstøbt polyurethan. Mulighed for lakering i ønsket farve.  
Registrering i bilens papirer ikke nødvendig. A205 880 0008 | kr. 4.575,– 02 MERCEDES 
STJERNE, BELYST. Den klassiske stjerne i kølergrillen på din Mercedes-Benz lyser ved  
hjælp af lysledere og LED-teknik, når bilen låses op ved hjælp af fjernbetjeningen, eller  
når en dør eller bagklappen åbnes. Fungerer kun, når motoren er slukket – og fås ikke i  
forbindelse med DISTRONIC PLUS/PRO (kode 233/239). Kun til biler med centralt placeret 
stjerne. Artikelnummer og pris på forespørgsel. 03 FÆLG MED 10 EGER. Sort, fælghorn 
højglanspoleret (19 tommer). | Foraksel  7,5 J × 19 ET 44. A205 401 2900 7X72. Bagaksel:  
8,5  J  x  19  ET  56,5. A205 401 3000 7X72 | kr. 3.290,– pr. stk. 04 HUS TIL SIDESPEJL.  
To dele. Sort. For et individuelt, sportsligt og dynamisk look. A205 811 0400 | kr. 1.465,–.

1918
Alle priser er ekskl. montering, lakering, sensor og dæk.  
Lokale afvigelser kan forekomme.
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20 HIGHLIGHTS

01 BELYST INDSTIGNINGSLISTE. Hvid. Lysende Mercedes-Benz-tekst indlagt  
i en elegant skinne af rustfrit stål. Priseks. til B-Klasse A246 680 8000 |  
kr. 3.390,– 02 LED PROJEKTOR MERCEDES STJERNE. Sæt i to dele.  
Projekterer Mercedes stjernen ned på underlaget, når døren åbnes. 
A213 820 0703 | kr. 1.095,– 03 FLAKON. FREESIDE MOOD. A000 899 0088 |  
kr. 499,– 04 HÆKSPOILER + 05 TAGSPOILER. Sportsligt udtryk i formstøbt 
polyurethan. Ukompliceret montering uden ekstra huller. Registrering i  
bilens papirer ikke nødvendig. HÆKSPOILER A205 793 0100 | kr. 3.400,–  
TAGSPOILER A205 793 0200 | kr. 3.140

Giv interiøret dit helt personlige præg med AIR-BALANCE-pakken i forskellige 
duftvariationer. Kræver at bilen har Air-Balance pakke monteret. Du finder hele 
udvalget i vores tilbehørskonfigurator på:

www.mercedes-benz.dk

STRÅLENDE FRA  
TOP TIL TÅ 
– sådan fremstår den nyeste model fra designeren Guido Maria 
Kretschmer foran Molkenmarkt i Berlins centrum. Men noget  
er anderledes: Der er ingen fine stoffer eller topmodeller. I stedet  
har designeren udtænkt sig farveglade motiver og givet Berliner 
Stadthaus nye klæder ved hjælp af lyskunst. Ved foden af det 80 meter 
høje tårn, der strækker sig op i nattehimlen som et mægtigt  
fyrtårn, fuldendes sceneriet af en Mercedes-Benz E-Klasse og  
en C-Klasse coupé. De to modeller, som hver især er præget  
af dynamik og stil, stråler om kap med projektionerne. Kunstin-
stallationens lys danser på lakken og skaber et forrygende farvespil 

mellem hækspoilerens klare linjer og sidepartiets sanselige flader. 
De spændende kontraster rækker videre til frontspoileren, hvor pro-
jektørernes lyshav brydes skarpt og præcist som fartvinden – for  
til sidst at finde deres kronende afslutning i den belyste stjerne midt 
i den elegante diamantgrill. Mens vores blikke hæfter sig ved disse 
fascinerende universer af form og lys, fremtryller refleksionerne fra 
fælgenes højglanspolerede kanter en sand funklen i øjnene. I flere 
minutter er vi nærmest paralyserede og suger hvert eneste element 
af denne enestående iscenesættelse til os. Til sidst åbner vi døren og 
standser, da LED-projektoren viser den ikoniske stjerne i klare linjer 
på den kulørt belyste asfalt. Og i dette øjeblik står det klart for os: 
Med det originale tilbehør fra Mercedes-Benz har vi altid vores helt 
personlige Festival of Lights med ombord. Det er på høje tid at køre 
afsted. Og få byen til at stråle. ◂

En snak om lys  
med Birgit Zander.
I 2017 indhylles Berlin for 13. gang i sine smukkeste gevandter af 
lys. Men hvad er meningen med denne lysfest? Vi fik os en snak 
med arrangøren Birgit Zander om lys, kunst og iscenesættelse.

more: Wow! Festival of Lights har virkelig udviklet sig til et rigtigt 
highlight. Hvordan startede det hele?

BZ: Tilbage i 2005 havde vi en vision om at gøre hele Berlin til én 
stor scene. Vi ville hylde de de smukke vartegn, monumenter og 
pladser – byens stjerner. Vi ønskede at skabe billeder, der gik 
verden rundt. Og på den måde præsentere både berlinerne og 
gæsterne samt hele verden for vores hovedstad i et helt nyt lys.

more: Og Berlin har i den grad ladet sig indhylle i sine smukkeste 
gevandter. Hvad er det, som er så særligt ved lys?

BZ: Lys er liv. Det skaber forbindelse og taler alle sprog. Lys er 
et utroligt emotionelt medium. Og sammen med kunst og musik 
kan man skabe helt nye iscenesættelser. Det er og bliver både 
min mission og min passion. 

more:  Lys har et budskab, som alle forstår. Men hvem skaber det? 
Hvem er dine kunstnere?

BZ: Som kunstnerisk leder skaber jeg i første omgang koncep-
terne og temaerne. Hver eneste udgave af Festival of Lights har 
eksempelvis et motto. Derefter kreerer jeg iscenesættelserne 
og arbejder sammen med nationale og også internationale 
kunstnere. Der har allerede været kendte kunstnere og designere 
med til Festival of Lights som f.eks. Wolfgang Joop, Guido Maria 
Kretschmer, Thierry Noir og Phillip Geist samt internationalt 
kendte og prisbelønnede videokunstnere som Ample Projects 
fra Australien.

more: Et godt stikord må være: Internationalt. Festival of Lights 
stråler også på andre kontinenter.

BZ: Ja, det er rigtigt! Vi rejser efterhånden rundt i hele verden 
med varemærket Festival of Lights. Indtil nu har vi været i New 
York, Luxemborg, Bukarest, Moskva og Funchal samt flere andre 
byer. Og der kommer flere og flere forespørgsler fra hele verden. 
Det er vi meget glade for!

more: Fedt! Tak for snakken.

21Alle priser er ekskl. montering og lakering. Lokale afvigelser kan forekomme.
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LETMETALFÆLGE

Flere blikke pr. omdrejning. 
Mercedes-Benz originale fælge.

Artikelnummer kr.

01 Fælg med fem eger Sort, højglanspoleret 45,7 cm (18 tommer) | 7,5 J × 18 ET 52 A246 401 1100 7X23 2.725,–

02 Fælg med fem dobbelteger Sort, højglanspoleret 45,7 cm (18 tommer) | 7,5 J × 18 ET 52 A246 401 2200 7X23 2.790,–

03 Fælg med fem dobbelteger Sort, højglanspoleret 48,3 cm (19 tommer) | 7,5 J × 19 ET 44 A205 401 2700 7X23 3.165,–

04 Fælg med fem eger Sort, højglanspoleret 45,7 cm (18 tommer) | 7,5 J × 18 ET 44 A205 401 4600 7X23 2.865,–

05 Fælg med 10 eger Sort, højglansdrejet 48,3 cm (19 tommer) | 8,5 J × 19 ET 34,5 A218 401 0802 7X23 3.650,–

06 Fælg med fem eger Tremolit-metallic, højglanspoleret 45,7 cm (18 tommer) | 8 J × 18 ET 43 A213 401 3200 7X44 3.040,–

07 Fælg med fem dobbelteger Sort, højglanspoleret 48,3 cm (19 tommer) | 8 J × 19 ET 43 A238 401 0300 7X23 3.315,–

08 Fælg med fem dobbelteger Sort, røt fælgkant 48,3 cm (19 tommer) | 8 J × 19 ET 43,5 A156 401 0400 9Y22 3.315,–

09 Fælg med fem dobbelteger Sort, højglanspoleret 45,7 cm (18 tommer) | 7 J × 18 ET 46 A156 401 2700 7X23 2.800,–

10 Fælg med seks eger Sort, højglansdrejet 48,3 cm (19 tommer) | 8 J × 19 ET 38 A253 401 1600 7X23 3.400,–

11 Fælg med fem dobbelteger Himalaya grå 48,3 cm (19 tommer) | 8 J × 19 ET 56 A166 401 1500 7756 3.490,–

12 Fælg med 10 eger Matsort, højglanspoleret 50,8 cm (20 tommer) | 9 J × 20 ET 57 A166 401 1600 7X36 3.975,–

13 Fælg med 10 eger Himalaya grå mat 50,8 cm (20 tommer) | 8,5 J × 20 ET 36 A217 401 0000 7X68 3.865,–

14 Fælg med fem eger Sort, højglanspoleret 48,3 cm (19 tommer) | 8,5 J × 19 ET 35,5 A231 401 2600 7X23 4.065,–

15 Fælg med fem dobbelteger Tremolit-metallic, højglanspoleret 45,7 cm (18 tommer) | 7,5 J × 18 ET 42 A172 401 2000 7X44 3.040,–

Uanset om det er dag eller nat, så sørger originale fælge fra Mercedes-Benz altid for at lyse 
op. De elegante, sportslige eller klassiske former supplerer harmonisk dynamikken og den 
sanselige klarhed på din Mercedes-Benz. Originale fælge fremhæver ikke kun bilens linjer, men 
tiltrækker også på magisk vis tilskuernes blikke.

Du finder det komplette sortiment  
af vores originale fælge på:

www.mercedes-benz.dk

16 + 17 + 18 NAVKAPSLER. Beskytter hjulnavet mod snavs. SORT MED KROMSTJERNE. B6 647 0200 | kr. 128,– HIMALAYA GRÅ MED KROMSTJERNE. 
A220 400 0125 7756 | kr. 128,– LAURBÆRKRANS SORT. A171 400 0125 9040 | kr. 128,– 19 LÅSBOLTSÆT. Beskyt dine originale Mercedes-Benz-fælge 
mod tyveri. Sæt med kodet nøgle og fire låsebolte. Sort. F.eks. A001 990 1707 | kr. 605,– 20 VENTILHÆTTE. Elegant detalje i nyt design. Beskytter fælgventi-
lerne mod snavs. Sæt i 4 dele, sort. B6 647 2002 | kr. 115,–.

22 23

GLE

C

SLC

CLS

SLS

A, B & CLA

GLA

GLAE

GLC

Alle priser er pr. stk. ekskl. montering, sensor og dæk. Lokale afvigelser kan forekomme.
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01 iPad® holdersæt. Den komfortable, ergonomiske og crashtestede docking station bringer iPad®’en med alle dens funktioner ind i bilen. Alle tilslutninger er fortsat  
tilgængelige. Holderen monteres på nakkestøtten og kan vippes op til 90 grader. Passer til iPad® 2,3 & 4. A218 820 1176 | kr. 1.715,– 02 SOFTSHELLJAKKE, HERRE. 
Sort. Ydermateriale 94 % polyester/6 % elastan, for 100 % polyester. Vandafvisende og vindtæt. Aftagelig hætte. Sidelommer, brystlomme og ærmelomme med lynlås. 
Refleksprint. Størrelser S–XXL. B6 695 4793–4797 | kr. 1.170,– 03 GÅBIL BOBBY-AMG GT S. Solarbeam. Støjsvage hjul. For- og baglygter med LED-lysfunktion.  
Egnet til børn fra 18 måneder og op. Producent: BIG. B6 696 2000 | kr. 1.275,– 04 KLAPKASSE. Sammenklappelig, antracit. A203 840 0020 | kr. 93,– 05 NØGLE-
RING SHANGHAI. Diamanthvid. Rustfrit stål/læder. Karabinlukning med tre ekstra minisplitringe til udskiftning/udtagning af enkelte nøgler. Mål ca. 3,5 × 8,0 cm. 
B6 695 8138 | kr. 380,– 06 BAGAGERUMSBAKKE. Den rene løsning, der forhindrer snavs og ridser i bagagerummet. Fremstillet i let og formstøbt plast. 
A447 814 0041 | kr. 640,– 07 INDKØBSTASKE. Grå. Filt af 100 % polyester. Bæregreb af selemateriale. Indvendig lomme med lynlås og karabinhage. Mål ca. 
26 × 40 × 14 cm. B6 695 2989 | kr. 142,– 08 FÆLG MED 10 DOBBELTEGER. Sort, højglanspoleret (18 tommer). | 7,5 J × 18 ET 52. A447 401 3700 7X23 | 
kr. 2.625,– 09 VENDEBAMSE G-KLASSE. Beige/rød. Polyesterplys. Vendefunktion (bamse/G-Klasse) ved hjælp af lynlås i bamsens ryg og i bunden af bilen. Størrelse 
ca. 35 cm. B6 695 2860 | kr. 420,–.

„Jeg er far til to små børn. Det betyder, at min kone i øjeblikket er 
familiemanager på fuld tid. Hendes største opgave er at få orden  
på hverdagens kaos, og her er vores V-Klasse, der er spækket med 
alle former for praktiske midler, hendes største hjælper. De store 
ting pakker vi i vores tagboks, så de ikke optager unødvendig plads  
i kabinen. Når en hel familie skal frem og tilbage kommer man ikke 
udenom en vist systematik. Men desværre går tingene ikke altid, som 
man forestiller sig. Derfor er der også behov for en vis fleksibilitet.“

„ DET VIGTIGSTE ER, AT ELLI OG ANTON 
HAR EN SIKKER PLADS I BILEN.“ 

„Vi forsøger at have de fleste af børnenes ting lige ved hånden, så 
de er nemme og hurtige at få fat i. Derfor lægger vi dem lige indenfor 
bagsmækken, på den skridsikre bagagerumsmåtte, som samtidig 
beskytter bagagerummet mod kedelige ridser. Som det næste kom-
mer det allervigtigste, Elli og Anton. Deres sikkerhed har topprioritet 
for os, og derfor har vi været opmærksomme på, at deres barnesæder 
opfylder de absolut højeste sikkerhedsstandarder – vores små  

passagerer skal trods alt også køre Mercedes-Benz helt fra starten. 
Elli og Anton føler sig rigtigt godt tilpas, og monteringen af sæderne 
går også som en leg. Og så er vi klar til at køre derudad. Når vi kører 
afsted, ryger alle huskesedler og planer i baggrunden. Det eneste, der 
er tilbage, er absolut ro – så stille, at man nogle gange spørger sig 
selv, om børnene stadigvæk er med. Men de er såmænd bare fuldt 
optaget af deres egen verden. Elli glæder sig over sin iPad, der er  
integreret ved bagsædet, og Anton er – for det meste før motoren er 
startet – faldet i søvn med sin bamse i armene. På den måde bliver 
turene i vores V-Klasse et af de øjeblikke, hvor mor har fri og sim-
pelthen bare er min kone. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er 
mor nok alligevel altid på vagt...“ ◂

SHOWTIME

„ MIN KONE ARBEJDER  
PÅ FULD TID – SOM  
FAMILIEMANAGER.“ 

Du finder information om vores 
barnesæder på side 16.

Hvad fortæller en bil om sin ejer – og omvendt? Det spørgsmål ville vi se  
nærmere på og har derfor mødt fire Mercedes-ejere helt privat. Her kan du læse 

alt om de fire helt forskellige typer. Med endnu mere forskellige biler.

4
1

3
2

Du finder information om Mercedes-Benz tagbøjlesystemer og -bokse på side 12.

Navn: Alexander, Tina, Anton og Elli
Alder: 38, 36, seks og tre
Erhverv: Ingeniør og hjemmegående
Bil: Mercedes-Benz V-Klasse
Interesser:  Familien, weekendture og lydbøger

Alle priser er ekskl. montering, sensor og dæk. lokale afvigelser kan forekomme.
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01 HÆKSPOILER + 02 TAGSPOILER. I Formstøbt polyurethan. Ukompliceret montering uden ekstra huller. Registrering i bilens papirer ikke nødvendig. HÆKSPOILER. 
A205 793 0100 | kr. 3.400,– TAGSPOILER. A205 793 0200 | kr. 3.140,– 03 FÆLG MED 10 EGER. Sort, højglanspoleret fælgkant (19 tommer). | Foraksel:  
7,5 J × 19 ET 44. A205 401 2900 7X72 | kr. 3.290,–. Bagaksel: 8,5 J × 19 ET 56,5. A205 401 3000 7X72 | kr. 3.290,– 04 FRONTSPOILERLÆBE. I formstøbt poly-
urethan. Mulighed for lakering i ønsket farve. Registrering i bilens papirer ikke nødvendig. A205 880 0008 | kr. 4.575,–. 05 DØRHÅNDTAGSSKÅL. Dørhåndtagsskåle 
i skinnende kromdesign, beskytter mod ridser i håndtagsfordybningen og giver et flot look. To dele. A205 760 4200 | kr. 350,– 06 SIDESPEJLSBEKLÆDNING. For et 
individuelt, sportsligt og dynamisk look. To dele. Sort. A205 811 0400 | kr. 1.465,– 07 MERCEDES-BENZ PERFUME. Eau de Toilette. Kombination af trænuancer og 
frisk blomsterduft. Forstøver. Indhold ca. 75 ml. B6 695 8225 | kr. 462,– 08 GOLF-GAVESÆT. Består af 3 golfbolde, 10 tees, golfhåndklæde og en pitchfork med 
boldmarkør. I kvalitetsgavepakning. Fremstillet af Taylormade for Mercedes-Benz. B6 645 0126 | kr. 540,– 09 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. 
B6 695 2885 | kr. 2.075,– 10 ZICK-ZACK-LÆSSEKANTBESKYTTELSE. Produktbeskrivelse på side 35. A253 693 2000 | kr. 335,– 11 GOLF STANDBAG. Sort. 
Polyester. Diverse rum og lommer. Håndklædeholder. Paraplyholder. Ergonomisk, indstillelig 4-punkts-bærerem. Bærehåndtag. Inkl. regn-cover. Fremstillet af Taylormade 
for Mercedes-Benz. Vægt ca. 2,2 kg. B6 645 0063 | kr. 1.665,– 12 HALSTØRKLÆDE. Sort. 50 % polyakryl/50 % uld. Perlestrikmønster. Mål ca. 200 × 25 cm. 
B6 695 2850 | kr. 333,–.

SHOWTIME

„ OM DET ER ET 
HØJHUS ELLER EN 
BIL, SÅ SKAL DE-
SIGNET FORTÆLLE 
NOGET OM MIG.“

4
1

3
2

Mere information om vores  
bagagerumsbakker på side 35.

Mere information om den belyste  
Mercedes stjerne finder du på side 19.

„Form follows function. Sådan lyder en af de essentielle 
grundsætninger inden for arkitekturen – og egentlig  
inden for hele designverdenen. Det lyder i første omgang 
puristisk, men er det ikke nødvendigvis. For når det 
kommer til stykket, så udgør de æstetiske detaljer også 
en funktion. Ligesom på min C-Klasse coupé. Sidespej-
lene i kontrastfarve og de elegante spoilere på tag og 
hæk giver et visuelt præg, der samtidig fremhæver min 
bils sanselige klarhed. Og dermed også min egen per-
sonlighed. Louis Sullivan, hjernen bag Chicagoskolens 
arkitektur og arkitekten bag den første skyskraber, for-
mulerede det kort og klart: ‚Dine bygninger er ligesom 
dig selv.‘ I mine øjne ligger dette princip til grund for alt. 
Uanset om det er et højhus eller en bil, skal designet 
sige noget om mig.“

„ PERFEKTION ER ET  
SPØRGSMÅL OM BALANCE.“ 

„Jeg har valgt mine fælge ud fra dette princip. Deres  
tofarvede design er et klassisk blikfang og passer perfekt 
til min coupé. Min kone tilskriver mig ganske vist en vis 
forfængelighed, når det gælder biler – men de matchende 
navkapsler og ventilhætter med stjernen er også en  
fed detalje for hende. Denne perfektion er for mig et 
spørgsmål om balance. Og det gælder også for mig  
personligt. Efter nogle lange dage på kontoret får jeg altid 
lyst til at tage ud på golfbanen. Her kan man falde helt  
til ro igen mellem slagene. Her kommer min bil så ind i 
billedet igen – og her er det ganske lavpraktisk. Jeg  
bestilte den med bagagerumsbakke, så mit udstyr ikke 
beskadiger bagagerummet, og takket være beskyttelses-
måtten, som jeg nemt folder ud over læssekanten, be-
høver jeg hverken at bekymre mig om ridser i lakken, eller 
om mit tøj bliver snavset, når jeg læsser tingene  

eller tager dem ud. På hjemturen har jeg min såkaldte 
overgangsfase, hvor jeg kan lægge det hele bag mig og 
glæde mig til roen derhjemme. Det er en funktion, som 
også min bil skal opfylde: Så jeg tænder for relax-funkti-
onen og slukker for arbejds-mode. Form follows function. 
Helt enkelt.“ ◂

Navn:  Tom
Alder:  42
Job:  Arkitekt
Bil:  Mercedes-Benz C-Klasse Coupé
Interesser:  Golf, jazz og et godt glas vin

Alle priser er ekskl. montering, lakering, sensor og dæk. Lokale afvigelser kan forekomme.
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„For et år siden købte Anne og jeg vores første fælles bil. Til min store overraskelse 
blev vi hurtigt enige om, hvad det skulle være –  en CLA. Det var designet, som 
overbeviste os. Og stylingpakken med de cool elementer i højglans var det første, 
vi blev enige om. ‚Sort er tidløst‘, sagde Anne. Men for mig må der gerne være 
noget ekstra – ydelsen tæller også med. Og hvis bilen er hurtig, må man altså 
også godt kunne se det. 

Nu er jeg motorsportsfan, så selvfølgelig skulle elementerne være i kulfiberlook. 
Når det gælder kræfter og dynamik kommer man simpelthen ikke udenom 
frontspoilerlæben og hækspoileren, der giver et sportsligt look. Jeg er perfek-
tionist, og mit motto er ‚alt eller intet‘, så jeg fyldte på med sorte sidespejls-
beklædninger og 18-tommers fælge med røde kanter. Den reflekterer gadelamperne 
ret frækt, når vi kører gennem byen på vej til vores stamrestaurant. Jeg er faktisk 
ret stolt af min, øh... jeg mener vores CLA.“

„JEG ER RIGTIG STOLT AF VORES BIL.“ 

„Som modeekspert lægger Anne logisk nok også stor vægt på  
design. Hun har været med til at vælge fælgene – ‚cool og stilfulde‘, 
siger hun altid.

Hun er også ret vild med de forskellige accessories fra Mercedes-Benz  
Collection. Det gælder både det sorte AMG iPhone-cover med de 
røde kontrastsømme og shoppingtasken – her har hun fundet sin 
helt personlige stil. Og når man træder speederen helt i bund på 
motorvejen, så er det med at holde godt fast på alle tingene. Eller 
rettere sagt – jeg holder fast på tingene. Og håber bare på, at  
Anne også snart lader mig sidde lidt bag rattet...“ ◂

SHOWTIME

4
1

3
2

vs.
Navne: Tim og Anne

Aldre: 28 og 24
Job: App-udvikler og modeblogger

Bil: Mercedes-Benz CLA
Interesser: Koncerter, mode, motorsport

01 ARMBÅNDSUR CLASSIC GLAMOUR, DAME. Sølvfarvet/sort. Hus i rustfrit stål. Sort urskive med otte Swarovski® krystaller som timeangivelse og sorte Swarovski® 
Crystal Fine Rocks midt på skiven. Mineralglas. Sort rem i kalveskind. Diameter 37 mm. B6 604 1922 | kr. 995,– 02 NØGLERING SAINT TROPEZ. Sølvfarvet/sort. 
Rustfrit stål. Baggrund forædlet med Swarovski® Crystal Fine Rocks. Flad splitring med tre ekstra minisplitringe til hurtig udskiftning/udtagning af enkelte nøgler. Længde 
ca. 9 cm. B6 695 2740 | kr. 419,– 03 COVER TIL iPhone® 7 AMG. Sort med røde kontrastsømme. Okseskind. Diverse seddel- og kortrum. Handmade in Germany. 
B6 695 4553 | kr. 748,–. 04 SIDESPEJLSBEKLÆDNING. For et individuelt, sportsligt og dynamisk look. to dele. A212 810 0079 | kr. 1.415,– 05 STYLINGPAKKE. 
Giver bilen en markant og sportslig karaktér. Sidebeklædningskant og vinduesrammeindfatning i sort højglans. A117 673 0500 | kr. 1.740,– 06 MERCEDES-BENZ  
PERFUME, DAME. Eau de Parfum. Forstøver. Indhold ca. 60 ml. B6 695 8226 | kr. 590,– 07 PENGEPUNG SAFFIANO. Sort med sølvfarvede kontraster. Okseskind. 
Diverse seddel-, mønt- og kortrum. Fremstillet af BREE for Mercedes-Benz. Mål ca. 15 × 10 × 1,8 cm. B6 695 2894 | kr. 1.080,– 08 FRONTSPOILERLÆBE.  
Kulfiberlook. Giver et personligt og 3D-agtigt udseende. Registrering i bilens papirer ikke nødvendig. A117 880 3700 | kr. 3.140,– 09 SHOPPER SAFFIANO. Sort. 
Okselæder. Magnetlukning. Indvendigt rum med lynlås. Løkke med karabinhage til nøgler. Fremstillet af BREE for Mercedes-Benz. Mål ca. 38 × 30 × 15 cm. 
B6 695 2893 | kr. 2.165,– 10 HÆKSPOILER. Kulfiberlook. Matcher bilens linjer giver et sportsligt udtryk. Registrering i bilens papirer ikke nødvendig. A117 793 0200 
|kr. 4.575,– 11 FÆLG MED FEM DOBBELTEGER. Sort, rød fælgkant. (18 tommer) | 7,5 J × 18 ET 52. A246 401 0600 9Y23 | kr. 3.065,– pr. stk. 12 SPORTSPEDA-
LER I RUSTFRIT STÅL. Rustfri stålpedaler i højglans med skridsikre knopper. Til biler med automatgear. A246 290 5501 | kr. 595,–.

„Cool og stilfuld.“
„Alt eller intet.“

Alle priser er ekskl. montering, lakering, sensor og dæk. Lokale afvigelser kan forekomme.
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01 HÆKSPOILER. Ukompliceret montering uden ekstra huller. Registrering i bilens papirer ikke nødvendig. A253 793 0100 | kr. 3.400,– 02 CYKELHOLDER. Låsbar. 
Til sikker transport af op til tre cykler. Hurtig og nem montering på anhængertrækket. Maksimal last på op til 30 kg pr. cykelskinne. Kan derfor bruges til de fleste  
el-cykler. En smart rullemekanisme sikrer, at bagagerummet stadig kan åbnes med holderen monteret. Holderen kan nemt klappes sammen, så den kan opbevares uden 
at optage for meget plads. A000 890 0400 | kr. 5.400,– 03 NØGLERING GLAMOUR. Sort. Kombination af mikrofiber, glas og rustfrit stål. Forædlet med Swarovski® 
krystaller. Flad splitring med tre ekstra minisplitringe til hurtig udskiftning/udtagning af enkelte nøgler. Længde ca. ni cm. Fremstillet for Mercedes-Benz af Swarovski®. 
B6 695 2859 | kr. 335,– 04 ARMBÅND GLAMOUR, DAMER. Sort. Bånd af mikrofiber. Forædlet med Swarovski® krystaller. Metalelementer i rustfrit stål.  
Trykknaplukning med stjernenitte i rustfrit stål. Fremstillet for Mercedes-Benz af Swarovski®. Længde ca. 38,5 cm. B6 695 2858 | kr. 670,– 05 DESIGN FRONT-
BEKLÆDNING. Til forkofanger. Nubret, sort overflade. Giver bilens eksteriør en dynamisk afrunding. Det bedste resultat opnås i kombination med design front- og side-
beklædning. A253 880 1201 | kr. 3.590,– 06 FRONTLISTE. Forkromede lister i højglans i luftåbningerne giver et markant præg og et individuelt udseende. To dele. 
A253 820 2100 | kr. 1.415,- 07 DESIGN SIDEBEKLÆDNING. Nubret, sort overflade. Giver bilens eksteriør en dynamisk afrunding. Det bedste resultat opnås i  
kombination med design front- og sidebeklædning. Otte dele. F.eks. A253 725 9200 | kr. 4.475,– 08 TRINBRÆT. I aluminiumslook. Placeret på siden af bilen i  
samme højde som sideskørterne. Letter indstigningen ved for- og bagsæder. Skridsikre gummiknopper. Sæt. A253 520 0600 | kr. 5.800,– 09 FÆLG MED 5 EGER. 
Sort, højglansdrejet. 50,8 cm (20 tommer) | 8,5 J × 20 ET 40. A253 401 1700 7X23 | kr. 3.615,– 10 GARMIN® MAP PILOT1. Forvandler bilens originale Audio 20-radio 
til et effektivt navigationssystem med 3D-kortvisning. Garmin® MAP PILOT anvender standard farvedisplay og kan betjenes komfortabelt ved hjælp af bilens controller og 
Audio 20-tastefeltet. Fås til en lang række lande. A213 906 2604 | kr. 4.940,– 11 USB POwER CHARGER 2. Elegant hurtigoplader til mobiltelefonen. Dens intelligente 
Smart Charging-ladeteknik og en ladeeffekt på op til 2 × 2,4A sørger for en hurtig opladning undervejs via 12V-stikket. Det elegante design minder om en bilnøgle og  
integrerer sig optimalt i interiøret. Med beskyttelse mod overophedning samt diskret belyste USB-stik til enkel betjening i mørke. A213 821 5700 | kr. 249,–.

SHOWTIME

„Jeg har en meget aktiv livsstil – både på jobbet og privat. Derfor 
har jeg valgt en bil, der matcher min dynamik – uden at gå på  
kompromis! Min GLC coupé skaber en naturlig forbindelse mellem 
arbejdet og fritiden. Jeg er fotograf, så der er altid action på pro-
grammet. Når man har en lang dag med fotoskydninger forskellige 
steder, betyder det, at man skal ind og ud af bilen hele tiden. Derfor 
valgte jeg at få den udstyret med trinbræt, som gør det nemmere at 
komme ind og ud – og samtidig ser ret godt ud. 

Trinbræt i aluminium-look på min bil gør livet betydeligt lettere  
og hjælper mig med at komme ind og ud. Jeg kan ikke lide at sidde 
stille, på nær når jeg sidder på min mountainbike. Jeg har den faktisk 
altid med mig, for når jeg ikke bruger den, er den fastlåst på cykel-
holderen. Jeg kan hurtigt have den klar – så er det bare at låse bilen, 
tage hjelmen på og komme afsted. Dét at være spontan, at komme 
op i gear fra det ene øjeblik til det næste, dét er min måde at tage 
en timeout på. Selvfølgelig ryger der en sten op på cyklen i ny og 
næ, og jeg kører heller ikke altid uden om vandpytterne – men bare 
det ikke kan ses på bilen. Som fotograf ved jeg, at klæder skaber 

4
1

3
2

Navn: Lis Alder: 34 Job: Fotograf
Bil:Mercedes-Benz GLC coupé

Interesser: Cykling, sund mad og performance art„ MIT LIV ER 
FyLDT MED  
ACTION.“

folk. Det er ikke anderledes med biler, og derfor har jeg ikke kunnet 
ladet være med også at style den med noget ekstraudstyr. En GLC 
coupé har i forvejen en god stil. Den oser allerede af coolness, 
men med lidt kromlister og designbeklædninger på fronten ser den 
endnu mere spændende ud.“ ◂

Mere info om cykler og cykeludstyr på side 9.

Du finder yderligere information om  
disse og mange andre produkter i  
vores tilbehørskonfigurator:

  www.mercedes-benz.dk

1  Kun i forbindelse med forberedelse til Garmin® MAP PILOT (kode 522). 2 Ladekabel til din mobiltelefon  
følger ikke med produktet. Her tilbydes Media Interface-ladekabel afhængigt af telefontype.

Alle priser er ekskl. montering, lakering, sensor og dæk. Lokale afvigelser kan forekomme.
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3332 DET MOBILE KONTOR

Blikket falder på det elegante ur. Ro på. Der er stadig tid nok – så 
der er ingen grund til at stresse. Er du meget på farten i dit job ved 
du, at der er mange udstyrsfunktioner, som er uundværlige i bilen. 
Dertil kommer de æstetiske detaljer, som man måske ikke straks 
lægger mærke til, men som i sidste ende gør forskellen på simpel 
funktionalitet og personlig stil. Mens tagspoileren optisk forlænger 
bilens tag og giver E-Klassen et mere dynamisk og sportsligt udseen-
de, fremhæver hækspoileren konturkanten på bagenden. Og apropos 
det med at fremhæve: De originale Mercedes-Benz-fælge med seks 
eger i elegant Himalaya grå skaber en helt særlig sportslig sedan. 
Når du ankommer til dit møde på denne måde, har du allerede gjort  
et godt indtryk.

STILSIKKER – OGSÅ UDEN FOR BILEN.

Den sikre stil må også gerne fortsætte ved espressoen, hvor smalltalk 
og forretninger rundes af med et ‚Lad mig klare regningen‘. Kredit-
kortet trækkes ud af Mercedes-Benz-etuiet, mens det begynder at 
regne lidt uden for. Heldigvis er der også plads til forretningspart-
neren under gæsteparaplyen, hvis der bliver brug for det. Den våde 
paraply ryger ind i bagagerummet, hvor den sorte vendemåtte  
beskytter bagagerumsbunden mod fugt og snavs. Her ligger kufferten 
også trygt og sikkert takket være den skridsikre bagagerumsbakke. 
Begynder solen så småt at titte frem bag skyerne? Perfekt, for sol-
brillerne ligger naturligvis klar... ◂

Business i bevægelse.
Der er dage, hvor det ene møde afløses af det andet. Hvor alt konstant er i bevægelse. 
Dage, hvor din bil både er et rullende kontor – og en hvilezone. Med det rette originale 
tilbehør i f.eks. en Mercedes E-Klasse bliver sådanne travle dage til succesdage!

01 FLAKON. FREESIDE MOOD. A000 899 0088 | kr. 499,– 02 SOLBRILLE BUSINESS, HERRE. 
Sort metalramme i pilotdesign. Gråtonede glas af polykarbonat. 100 % UV-A/B-400-beskyttelse. 
Filterkategori 3. Fremstillet af Rodenstock for Mercedes-Benz. B6 695 2667 | kr. 1.675,–  
03 KREDITKORTHOLDER BUSINESS, HERRE. Italiensk kalveskind. Til mindst seks kreditkort. 
Stjernenitter. Mål: 10 × 7,5 × 0,6 cm. B6 695 1619 | kr. 375,– 04 CHRONOGRAPH BUSINESS, 
HERRE. Sølvfarvet/sort. Hus i rustfrit stål. Selvlysende visere. Safirglas. Rem i rustfrit stål.  
Vandtæt op til 10 ATM. Diameter 43 mm. Kvartsværk Ronda 5030. Swiss made. B6 695 2865 |  
kr. 3.325,– 05 PENGEPUNG BUSINESS. Italiensk kalveskind. Praktisk indvendig opdeling med 
diverse rum. Plads til mindst otte kreditkort. Mål ca. 12,5 × 10 × 2 cm. B6 695 5145 |  
kr. 750,– 06 GÆSTEPARAPLY. Sort. Vand- og smudsafvisende overtræk. Aluminiumstang.  
Åbner automatisk. Diameter åbnet: Ca. 130 cm. B6 695 2630 | kr. 419,– 07 HÆKSPOILER 
+ 08 TAGSPOILER. Mulighed for lakering i ønsket farve. Ukompliceret tilpasning uden  
ekstra huller. Registrering i bilens papirer ikke nødvendig. A213 793 0000 | kr. 3.590,–. 
A213 793 0100 | kr. 3.225,– 09 UNIVERSEL SMARTPHONE-HOLDER. Du finder en liste 
over de aktuelt understøttede telefoner på internetsiden www.mercedes-benz.com/connect. 
A222 820 6401 | kr. 740,– 10 MERCEDES-BENZ TELEFON-MODUL MED BLUETOOTH® 
(SAP). Optimal telefoni- og internetkonnektivitet. Via det integrerede 3G-modul og direkte  
tilslutning til bilens udvendige antenne opnås en hurtig, stabil og sikker forbindelse. 
A212 906 6303 | kr. 4.450,– 11 FÆLG MED SEKS EGER. Sort, højglanspoleret (19 tommer). | 
Foraksel: 8 J × 19 ET 43. A213 401 3400 7X23 | kr. 3.315,– pr. stk. Bagaksel: 9 J × 19 ET 53.  
A213 401 3500 7X23 | kr. 3.400,– pr. stk.

Du finder yderligere information om disse og mange andre  
produkter i vores tilbehørskonfigurator:

  www.mercedes-benz.dk

Alle priser er ekskl. montering, lakering, sensor og dæk. Lokale afvigelser kan forekomme.
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VÆR FORSIGTIG. Originalt tilbehør  
til beskyttelse af din Mercedes-Benz.
Din bil er på arbejde dag efter dag, hele året rundt. Men det behøver du ikke at 
kunne se på den – takket være et bredt sortiment af originale tilbehørsprodukter, 
skabt til at beskytte din Mercedes-Benz. Uanset om det er flere års ind- og udstig-
ninger i al slags vind og vejr, eller den daglige transport af bagage og indkøb, sikrer 
de robuste og slidstærke måtter og andre produkter, at bilen altid er fit for fight.

BESKYTTELSE
1 Til Europa. Fås med separat artikelnummer i Storbritannien og Schweiz.
Alle priser er ekskl. montering. Lokale afvigelser kan forekomme.

TIP

07 BAGAGERUMSBAKKE. Med høj kant Fleksibel, slagfast plast. Fødevaresikker. F.eks. A205 814 0800 | kr. 1.205,– 08 BAGAGERUMSBAKKE. Slagfast  
polypropylen med antiskrid-effekt. Med ribbestruktur til fastgørelse af opbevaringsboks (fås separat). Fuld adgang til bagagerummets fastsurringsøjer. F.eks. 
A253 814 0200 | kr. 748,– 09 OPDELINGSMODUL TIL BAGAGERUM. Opdel dit bagagerum fleksibelt, så bagagen ikke flytter sig: Bundclipsene i isætningsmodulet 
kan placeres frit langs yderkanten af bagagerumsbunden. Teleskoprammen sørger for sikkert hold. F.eks. A166 860 0034 | kr. 1.490,– 10 VENDEMÅTTE. Beskytter 
den originale bagagerumsbund mod snavs. Mulighed for tilslutning til Zick-Zack-læssekantbeskyttelsen. Sort. F.eks. A246 680 0046 | kr. 682,– 11 ZICK-ZACK- 
LÆSSEKANTBESKYTTELSE. Beskytter hækområdet mod ridser ved læsning – og dit tøj mod snavs fra køretøjet. Praktisk fastgørelse på flad bagagerumsbakke eller 
vendemåtte. F.eks. A253 693 2000 | kr. 333,– 12 STÆNKLAPPER. Sort. Nubret. Beskytter undervogn og sider mod stenslag og snavs. Fås parvis til for- eller  
bagaksel. Sæt foran f.eks. A166 890 0078 | kr. 789,– 13 BAGAGEFASTGØRELSE. Smart løsning til bagage, som ikke må rutsje rundt i bagagerummet. Kan fastgøres 
fleksibelt omkring bagagen ved hjælp af velcrobånd. Artikelnummer og pris på forespørgsel. 14 BAGAGENET, BAGAGERUMSBUND. Forhindrer, at let bagage rutsjer 
rundt under kørslen. Udført i lommeform. Sort. F.eks. A212 868 0074 | kr. 383,– 15 OPLADER MED LADEVEDLIGEHOLDELSESFUNKTION. MED 5 A1. Kontrollerer, 
oplader og genopliver dit batteri – også når det har været helt afladet. Afstemt i forhold til den komplekse elektronik i din bil. A000 982 3021 | kr. 873,–  
MED 25 A. Denne variant udmærker sig især ved en hurtigere opladning samt ved udvalget af forskellige opladningsprogrammer. A000 982 0321 | kr. 3.340,–.

01 VELOURMÅTTER CLASSIC. Sæt i fire dele. Fås i originalfarver, som matcher bilens interiør. F.eks. i sort. A205 680 0404 9J74 | kr. 1.035,– 02 VELOURMÅTTER SPORTIV. 
Sæt i fire dele. Fås i originalfarver, som matcher bilens interiør. F.eks. i sort. A117 680 8400 9G63 | kr. 1.070,– 03 VELOURMÅTTER EXCLUSIV. Sæt i to dele. Fås i  
originalfarver, som matcher bilens interiør. F.eks. i sort. A213 680 1806 9K26 | kr. 1.160,– 04 RIBSMÅTTER CLASSIC. Sæt i to dele, fører/passager. Fås i originalfarver, som 
matcher bilens interiør. F.eks. i sort. A253 680 5301 9G32 | kr. 495,– 05 GUMMIMÅTTER CLASSIC. Robust og vaskbar plast. Til fører/passagerside. Mærket med tydelig 
Mercedes stjerne. F.eks. i sort. A176 680 5001 9G33 | kr. 558,– 06 FODRUMSBAKKER CLASSIC. Sæt i tre dele. Robust og vaskbar plast. Beskytter fodrummet  
komplet. De forhøjede kanter og overfladens udformning holder snavs og vand væk. F.eks. i sort. A166 680 3501 9051 | kr. 1.575,–.

TIP

Du finder yderligere information om disse og mange 
andre produkter i vores tilbehørskonfigurator på:

  www.mercedes-benz.dk
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Alt online. Og meget mere: 
Vores tilbehørskonfigurator.

Mercedes-Benz tilbehørskonfigurator. 

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

Version: februar 2017. 
Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Alle priser er vejledende udsalgspriser ekskl. montering, lakering, sensor og dæk. Der kan forekomme 
lokale afvigelser. Der kan være foretaget ændringer på produktet efter redaktionens afslutning (02.2017). 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. 
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