Accesorii de origine

Ediția 2017

Sprinter, Vito, Citan

Mercedes în orice ocazie.

Atunci când vă aflați la volanul unui Mercedes-Benz, aveți cu siguranță cele mai bune motive. Aceasta înseamnă că
şi selecția dumneavoastră de accesorii trebuie să aibă la bază aceleaşi standarde înalte. Fiind un adevărat deschizător
de drumuri atunci când este vorba despre design și tehnologie, Accesoriile de origine Mercedes-Benz îndeplinesc
promisiunile unei mărci importante.
design & dezvoltare
Accesoriile de origine Mercedes-Benz transformă
mașina visurilor dumneavoastră în realitate – în
același timp garantând faptul că rămâne mereu un
autovehicul marca Mercedes-Benz:
Variantele de personalizare sunt concepute
în conformitate cu filozofia de design a mașinilor
Mercedes-Benz.
Utilizarea datelor CAD de la Departamentul
de Dezvoltare Autovehicule Mercedes-Benz asigură
disponibilitatea unor accesorii montate cu o precizie desăvârșită.

calitate & siguranţă
Atunci când vorbim despre autovehicule marca
Mercedes-Benz, calitatea și siguranța sunt decisive.
Vă puteți simți la fel de sigur cu accesoriile de
origine Mercedes-Benz, ca rezultat al:
Măsurilor stricte de siguranță şi al testelor
ample efectuate, inclusiv testarea la coliziune şi la
tunele de vânt.
Conceptului armonios, atât din perspectiva
autovehiculului, cât și a accesoriilor de origine
Mercedes-Benz.
Celor mai înalte standarde, depășind normele
specificate prin legislație.

funcţionare & operare
 ccesoriile de origine Mercedes-Benz sunt o
A
componentă a conceptului care stă la baza autovehiculului încă de la început. Acest lucru se
reflectă în soluțiile funcționale impresionante:
Produsele sistemelor telematice complet integrate pot fi utilizate în mod sigur și confortabil,
prin intermediul volanului multifuncțional.
Sistemele de transport montante pe plafon
for fi fixate rapid și fără instrucțiuni suplimentare.

consiliere & montare
Angajații noștri sunt familiarizați pe deplin cu
elementele interioare și cele exterioare ale
autovehiculului dumneavoastră. Același lucru
este valabil și pentru Accesoriile de origine
Mercedes-Benz:
Contactați partenerul dumnneavoastră
Mercedes-Benz, pentru a beneficia de consultanță
de specialitate, în chestiuni legate de service
și vânzări.
Aveți încredere în experții noștri, atunci
când este vorba despre montarea accesoriilor de
origine Mercedes-Benz.

Accesorii de origine

Sprinter

| Bare pentru suportul principal
	Barele rezistente ale suportului de bază pot fi montate în orice poziție pe
șinele de plafon. Barele metalice rezistente asigură o suprafață plană de încărcare,
iar stratul de acoperire din plastic protejează atât barele, cât și încărcătura.
1 punte transversală, 2 elemente de susținere B6 656 0800
3 punți transversale, 6 elemente de susținere B6 656 0801

|	Sistem de asistență la marșarier, pe bază de ultrasunete

594 lei
1.458 lei

|	Set console de plafon înălțate
	O modalitate sigură și rapidă de prevenire a alunecării laterale pentru toate tipurile
de încărcături montate pe barele suportului de bază.
	A906 840 0118

243 lei

|	Suport scară
	Atașament, conceput să ofere o modalitate sigură de transportare a scărilor pe barele
suportului de bază. Montare ușoară și rapidă.
	A906 840 0018

378 lei

	Asistența la marșarier este menită să ajute șoferul. Orice fel de obstacol până
la o distanță de 1,60 m în spatele autovehiculului este înregistrat pe baza tehnologiei
cu ultrasunete.
B6 656 0666
1.377 lei
|	Cuplaj remorcă
	Gama vastă a cuplajelor de remorcă vă permite să optați între diferitele variante
și componente, concepute cu precizie în funcție de solicitările individuale. Capacitățile
maxime de tractare sunt cuprinse între 2,0 și 3,5 t, cu o sarcină a cârligului de
remorcare de până la 140 kg.
		Preț și cod la cerere

|	Parasolar
	Parasolarul exterior împiedică orbirea chiar și atunci
când razele solare au o intensitate crescută, fără a
restricționa câmpul vizual al șoferului. De asemenea,
el accentuează și caracterul frontal sportiv al autovehiculului modelul Sprinter.
B6 656 0920
1.615 lei
|	Deflector de vânt pentru geam lateral
	Atunci când geamul este întredeschis, deflectorul de vânt
special conceput împiedică pătrunderea în autovehicul
a prafului, umidității și insectelor și împiedică aburirea gea
murilor. Funcția sa de blocare a curenților de aer optimizează astfel confortul în autovehicul.
B6 656 0104
354 lei

| Becker ® MAP PILOT
	Transformă sistemul Audio 15 radio într-un sistem de
navigație de înaltă performanță, cu vizualizări cartografice
în format 3D. Becker ® MAP PILOT utilizează Display-ul
standard color de 14,7 cm TFT și este acționat în mod con
venabil prin tastatura Audio 15.
	A906 900 4703
3.845 lei
Disponibil pentru o gamă largă de țări.
Produsul este disponibil doar pentru Sprinter începând cu anul de fabricație 09/2013.

|	Sistem de navigație media
	Sistem de navigație high-end 3D pentru Europa, un sistem
multifuncțional de entertainment și o variantă confortabilă
de utilizare a telefonului – sistemul confortabil Navitainment
de la Pioneer vă pune la dispoziție cele mai moderne
tehnologii.
	A451 906 0301
5.103 lei

|	Tempomat
	Tempomatul simplifică munca șoferului atunci când este
vorba despre respectarea limitelor de viteză, de parcurgerea
unor distanțe lungi sau de tractarea unei remorci. Viteza
selectată este stocată și păstrată – intervenția manuală este
posibilă oricând.
B6 656 0975
418 lei
| Încărcător USB Power
	Un încărcător elegant care asigură încărcarea rapidă a
telefonului dumneavoastră mobil. Conceptul inteligent „Smart
Charging” și performanța de încărcare de până la 2 × 2,4 A
asigură o încărcare rapidă și confortabilă direct de la brichetă.
Cu protecție la supraîncălzire precum și mufe USB, iluminate
decent pentru o manevrare intuitivă chiar și pe întuneric.
	A213 821 5700
161 lei

|	Covoraşe universale
	Fabricate din cauciuc rezistent la murdărie și
impermeabil, aceste covorașe protejează podeaua
autovehiculului, sunt rezistente la uzură și ușor
de curățat. Cu logo M
 ercedes‑Benz embosat.
	de exemplu șofer și pasager, mufă dublă,
neagră, fără canal de aer B6 657 0012

319 lei

| Husă de scaun
	Aceste huse de scaune sunt ușor de întreținut și permit
materialului să respire, păstrând scaunele din mașină
în stare impecabilă și conferind un aspect de curățenie
și ordine. Ele se pot spăla la 30 °C. Nu se decolorează,
sunt rezistente la solicitări și la uzură.
B6 656 0922
621 lei

|	Covorașe cu striații

|	Apărătoare de noroi

	Covorașe durabile, extrem de rezistente la uzură,
cu inscripție Mercedes-Benz brodată.
	de exemplu șofer și pasager, mufă dublă,
neagră, fără canal de aer A906 680 2700

	Protejează partea inferioară a caroseriei și părțile laterale
ale autovehiculului de așchii desprinse și murdărie. Dis
ponibile în pereche, pentru puntea față sau puntea spate.
	Set față:	A906 882 0000
282 lei
	Set spate: A906 880 9700* 
383 lei

427 lei

| Jantă, design 6 spițe
	Finisaj: culoare neagră
Jantă: 6,5 J x 16 ET 62 | Anvelopă: 235/65 R 16
B6 657 0023

1.139 lei

|	Capac jantă
	Ornamentul integral de plastic al jantei de 16-inch
(40,6 cm), cu o finisare în culoare argnitiu strălucitor,
protejează janta de murdărie și amplifică aspectul
exterior al vehiculului Sprinter.
B6 656 0733
221 lei

*Compatibile cu vehiculele cu lungimea A2–A4.

| Configurarea accesoriilor Mercedes
	Selectați online accesoriile pe care vi le
doriți pentru a obține informații suplimentare
despre produse. Accesați pagina noastră de
internet http://configurator.mercedes-benz-
accessories.com/en-RO/transporter

Genuine Accessories

Sprinter

|	
Broşura dedicată accesoriilor
de origine Mercedes-Benz
Solicitați Partenerilor nostri Autorizați
o copie a acestei broşuri. Aceasta
conține informații complete cu privire
la gama de accesorii de origine
Mercedes-Benz disponibile pentru
autovehiculul dumneavoastră.

Accesorii de origine

Vito

| Bare standard pentru suportul principal
	Set de 2 bare pentru suportul de bază, pentru modelele cu plafon standard. Montate cu șuruburi,
în anumite puncte din canalul de plafon.
2 punți transversale A639 890 0493
918 lei
3 punți transversale A639 890 0393
540 lei
|	Set console de plafon înălțate
	O modalitate sigură și rapidă de prevenire a alunecării laterale pentru toate tipurile de încărcături
montate pe barele suportului de bază.
	A906 840 0118
243 lei
|	Suport scară
	Atașament, conceput să ofere o modalitate sigură de transportare a scărilor pe barele suportului de
bază. Montare ușoară și rapidă.
	A906 840 0018
378 lei
|	Role de încărcare pentru hayon
	Role din plastic, concepute ca un ajutor la încărcarea articolelor lungi, menite pentru atașare la
balamaua hayonului. Simplifică încărcarea plafonului și previne distrugerea caroseriei.
	A639 751 0000
540 lei
|	Rolă de încărcare pentru suportul de bază, dotare standard | imaginea de sus
	Rolă de încărcare din material plastic cu fixare laterală prin înșurubare, permite depozitarea cu
ușurință a obiectelor lungi. Recomandat pentru toate „suporturile de bază standard” cu un diam.
al clemei de prindere de 20 × 30 și 30 × 30 mm.
B6 656 0638
540 lei

| Bare Alustyle ale suportului principal pentru fixare la șinele de plafon
Pentru atașare rapidă și flexibilă la șinele de plafon.
	A639 840 0024

1.080 lei

|	Suport New Alustyle pentru schiuri și placă de snowboard tip „Comfort”
	Pentru până la 6 perechi de schiuri sau 4 plăci de snowboard. Cu posibilitate de blocare.
Funcția practică de detașare facilitează încărcarea și descărcarea.
	A000 890 0393
944 lei
|	Cutii de plafon Mercedes-Benz
	Design elegant, aerodinamic pentru autovehiculul dumneavoastră marca Mercedes-Benz.
Material de înaltă calitate, extrem de rezistent. Disponibil cu deschidere pe ambele părți, pentru
o încărcare și o descărcare extrem de simple.
	De ex. cutie de plafon 450, negru metalizat A000 840 0300
3.348 lei

|	Cuplaj de remorcă fix

|	Suport pliant pentru biciclete montat în zona hayonului

	Cuplajul de remorcă rigid este atașat permanent și poate fi
utilizat în orice ocazie. Cuplajul sferic nu poate fi detașat.
	A447 310 0200
936 lei

	Montare uşoară pe cupla de remorcare şi fixare la fel de
simplă a bicicletelor dumneavoastră pe suport. Sarcina
maximă admisă de până la 30 kg per bară suport pentru
bicicletă.
pentru max. 2 biciclete A000 890 0300
2.965 lei
pentru max. 3 biciclete A000 890 1200
3.505 lei

|	Cuplaj de remorcă detașabil
	Cuplaj de remorcă, prevăzut cu un strat de acoperire de
înaltă calitate și un cuplaj sferic detașabil. Ușor de utilizat.
	A447 310 0000
1.882 lei
Kit electric cu 13 pini disponibil separat.

|	Suport de bicicletă montat la hayon
	Suport din aluminiu de înaltă calitate, se montează rapid
și sigur la hayon. Pentru până la 4 biciclete (sau 2 e-bikes).
Sarcină maximă utilă: 70 kg. Cu posibilitate de blocare.
	A447 890 1293
4.315 lei

| Becker ® MAP PILOT
	Transformă sistemul Audio 15 radio într-un sistem de
navigație de înaltă performanță, cu vizualizări cartografice
în format 3D. Becker ® MAP PILOT utilizează Display-ul
standard color de 14,7 cm TFT și este acționat în mod con
venabil prin tastatura Audio 15.
	A906 900 4703
3.845 lei
Disponibil pentru un număr mare de țări.

|	Sistem de navigație media | imaginea de sus
	Sistem de navigație high-end 3D pentru Europa, un sistem
multifuncțional de entertainment și o variantă confortabilă
de utilizare a telefonului – sistemul confortabil Navitainment
de la Pioneer vă pune la dispoziție cele mai moderne tehnologii. Display-ul touchscreen de 15,7 cm asigură o manevrare
simplă și sigură.
	A451 906 0301
5.103 lei

|	Covorașe CLASSIC universale | imaginea de sus
	Fabricate din cauciuc rezistent la murdărie și
impermeabil, aceste covorașe protejează podeaua
autovehiculului, sunt rezistente la uzură și ușor
de curățat. Cu logo Mercedes‑Benz embosat.
		Pre și cod la cerere
|	Covorașe CLASSIC cu striații
	Covorașe durabile, extrem de rezistente la uzură,
cu inscripție Mercedes-Benz brodată.
		Preț și cod la cerere
|	Cleme de prindere în podea CLASSIC
	Din material plastic robust, lavabil și rezistent la cele mai
dificile moduri de utilizare. Marginile ridicate şi configuraţia
suprafeţei împiedică acumularea de apă sau de murdărie.
	Șofer și pasager, dublu, negru
A447 680 9801
535 lei

| Husă de scaun
	
Aceste huse de scaune sunt ușor de întreținut și permit
materialului să respire, păstrând scaunele din mașină
în stare impecabilă și conferind un aspect de curățenie
și ordine. Ele se pot spăla la 30 °C. Nu se decolorează,
sunt rezistente la solicitări și la uzură.
		Preț și cod la cerere
|	Apărătoare de noroi
	Protejează partea inferioară a caroseriei și părțile laterale
ale autovehiculului de așchii desprinse și murdărie. Disponibile în pereche, pentru puntea față sau puntea spate.
	Set față:	A447 890 0000
247 lei
Set spate: A447 890 0100
267 lei

| Configurarea accesoriilor Mercedes
	Selectați online accesoriile pe care vi le
doriți pentru a obține informații suplimentare
despre produse. Accesați pagina noastră de
internet http://configurator.mercedes-benz-
accessories.com/en-RO/transporter

| Jantă, design 16 spițe
	Finisaj: culoare neagră, extrem de lucioasă
Jantă: 8 J x 19 ET 52 | Anvelopă: 245/45 R 19
	A447 401 2700 7X23

1.874 lei

| Jantă, design 10 spițe duble
	Finisaj: culoare neagră, extrem de lucioasă
Jantă: 7,5 J x 18 ET 52 | Anvelopă: 245/45 R 18
	A447 401 3700 7X23
1.706 lei

Genuine Accessories for the Vito.
Panel van, Mixto and Tourer.

|	
Broşura dedicată accesoriilor
de origine Mercedes-Benz
Solicitați Partenerilor nostri Autorizați
o copie a acestei broşuri. Aceasta
conține informații complete cu privire
la gama de accesorii de origine
Mercedes-Benz disponibile pentru
autovehiculul dumneavoastră.

Accesorii de origine

Citan

| Bare standard pentru suportul principal
	Montate cu șuruburi în anumite puncte din canalul plafonului. Structura metalică
rezistentă este concepută să reziste celor mai intense solicitări.
	A415 890 1093

|	Cutii de plafon Mercedes-Benz

913 lei

Omologate pentru sarcini de până la max. 100 kg (inclusiv greutatea barelor suportului).

|	Suport scară
	Atașament, conceput să ofere o modalitate sigură de a transporta scări pe barele
suportului principal. Montare ușoară și rapidă.
	A906 840 0018

378 lei

|	Suport New Alustyle pentru schiuri și placă de snowboard tip „Standard”
243 lei

|	Suport de încărcare cu role de încărcare
	Structura metalică rezistentă conferă mai mult spațiu încărcăturii și garantează
o modalitate sigură de transport pentru mărfurile voluminoase și grele.
	Compact	A415 890 0793
	Lung 	A415 890 0293 
	Extra-lung A415 890 0893

3.348 lei

| Șine de plafon, cu bare integrale pentru suportul principal
	Șinele de plafon cu bare integrale ale suportului principal pot fi folosite și ca suport de
plafon. Ridicați suporturile laterale și plasați-le în unghiuri drepte (poziție de fixare).
	A415 890 1593
2.209 lei
Sarcină utilă maximă 80 kg. Disponibil pentru Citan, varianta lungă.

|	Set console de plafon înălțate
	O modalitate sigură și rapidă de prevenire a alunecării laterale pentru toate tipurile
de încărcături montate pe barele suportului de bază.
	A906 840 0118

	Design elegant, aerodinamic pentru autovehiculul dumneavoastră Mercedes-Benz.
Material de înaltă calitate, extrem de rezistent. Disponibil cu deschidere pe ambele
părți, pentru o încărcare și o descărcare extrem de simple.
	De ex. cutie de plafon 450, negru metalizat A000 840 0300

2.754 lei
2.943 lei
4.293 lei

	Pentru până la 4 perechi de schiuri sau 2 plăci de snowboard. Poate fi blocat. Pentru
a putea utiliza suportul de schiuri și snowboard, autovehiculul trebuie echipat cu șine
de plafon care să includă bare integrale pentru suportul principal.
	A000 890 0493

563 lei

|	Cuplaj de remorcă fix
	Finisare cu protecție la coroziune. Sarcină maximă
la cârligul de tracțiune 75 kg.
	A415 315 0400
1.431 lei
Kit electric cu 13 pini disponibil separat.

| Încărcător USB Power
	Un încărcător elegant care asigură încărcarea rapidă a
telefonului dumneavoastră mobil. Conceptul inteligent „Smart
Charging” și performanța de încărcare de până la 2 × 2,4 A
asigură o încărcare rapidă și confortabilă direct de la brichetă.
Cu protecție la supraîncălzire precum și mufe USB, iluminate
decent pentru o manevrare intuitivă chiar și pe întuneric.
	A213 821 5700
161 lei

|	Cuvă cu margine joasă, pentru portbagaj
	O soluție convenabilă pentru a proteja portbagajul
de murdărie și zgârieturi. Fabricată din plastic ușor,
rezistent.
	A415 868 0007
406 lei
|	Cutie de depozitare
Transport securizat pentru articolele predispuse la răsturnare.
Partiționare ajustabilă, cutia poate fi structurată în maxim
4 secțiuni. Funcționalitate optimă doar în combinație cu o cuvă
de portbagaj.
	A000 814 0041
405 lei

|	Radio
	
LCD radio dispune de conexiuni AUX și USB.
Acesta permite telefonia Bluetooth® și transmisia
audio. Disponibil cu sau fără CD player.
		Preț și cod la cerere

|	Covorașe universale
	Fabricate din cauciuc rezistent la murdărie și
impermeabil, aceste covorașe protejează podeaua
autovehiculului, sunt rezistente la uzură și
ușor de curățat. Cu logo Mercedes‑Benz embosat.
de exemplu pentru șofer și pasager, negru
	A415 680 0048

254 lei

|	Covorașe cu striații
	Covorașe durabile, extrem de rezistente la uzură,
cu inscripție Mercedes-Benz brodată.
de exemplu pentru șofer și pasager, negru
	A415 680 0648

| Husă de scaun
	Aceste huse de scaune ușor de întreținut și care permit
materialului să respire păstrează scaunele din mașină
în stare impecabilă și conferă un aspect de curățenie și
ordine. Ele se pot spăla la 30 °C. Nu se decolorează,
sunt rezistente la uzură.
de exemplu „negru Lima” pentru scaunul șoferului
	A415 970 0088
691 lei

232 lei

| Configurarea accesoriilor Mercedes
	Selectați online accesoriile pe care vi le
doriți pentru a obține informații suplimentare
despre produse. Accesați pagina noastră de
internet http://configurator.mercedes-benz-
accessories.com/en-RO/transporter

| Jantă, design 12 spițe
	Finisaj: culoare argintie
Jantă: 6,5 J x 16 ET 44 | Anvelopă: 205/55 R 16
	A415 401 1000

691 lei

|	Apărătoare de noroi
	Protejează partea inferioară a caroseriei și părțile
laterale ale autovehiculului de așchii desprinse și
murdărie. Disponibile în pereche, pentru puntea față
sau puntea spate.
	Set față:	A415 890 0078
340 lei
	Set spate: A415 890 0178
340 lei

Genuine Accessories for the Citan.
Crewbus, panel van and Mixto.

|	
Broşura dedicată accesoriilor
de origine Mercedes-Benz
Solicitați Partenerilor nostri Autorizați
o copie a acestei broşuri. Aceasta
conține informații complete cu privire
la gama de accesorii de origine
Mercedes-Benz disponibile pentru
autovehiculul dumneavoastră.

February 2017.
Vă rugăm să aveți în vedere următoarele: după redactarea prezentei publicații (03/2017) pot interveni modificări efectuate de către producător. Modificările care țin de construcție și
formă, abaterile de la paleta de culori, dar și modificările referitoare la pachetul de livrare, efectuate de către producător pe parcursul perioadei de livrare, sunt acceptate, în măsura în
care modificările sau abaterile respective nu contravin intereselor clienților, în ceea ce privește clienții. Dacă vânzătorul sau producătorul utilizează simboluri sau cifre pentru a identifica
o comandă sau produsul comandat, acest fapt nu implică acordarea unor drepturi suplimentare. Imaginile pot face referire și la accesorii și dotări speciale care nu sunt incluse în
pachetul de livrare standard. Abaterile de la paleta de culoare sunt determinate de procesul de tipărire. Această publicație este valabilă la nivel internațional. Ea oferă informații generale
cu privire la gama de modele, caracteristici, dotări speciale opționale și/sau culori disponibile în diverse țări. Unele modele, caracteristici, dotări speciale opționale și/sau culori nu sunt
disponibile în țara dumneavoastră sau sunt disponibile doar în contextul unei specificații diferite. În plus, unele modele, caracteristici, dotări speciale opționale și/sau culori pot fi disponibile
doar în combinație cu altele. Pentru informații actualizate și detaliate cu privire la modele, caracteristici, dotări speciale opționale și/sau culori disponibile în țara dumneavoastră, dar
și referitoare la prețul acestora, vă rugăm să contactați cel mai apropiat Partener Autorizat de Vânzări şi Service Mercedes-Benz de care aparțineți. Partenerul de Service Mercedes-Benz
la nivel național sau Reprezentanţa Daimler vă vor răspunde cu plăcere la orice întrebări legate de prețuri și disponibilitatea gamei de Accesorii și prețuri care nu sunt afișate. Prețurile
includ TVA, dar exclud montajul. Există accesorii care necesită instalare. Acest lucru poate presupune costuri suplimentare. Partenerii noştri Autorizaţi Mercedes-Benz vă pot pune la
dispoziție serviciile adiționale în termeni şi condiții atractive şi vă vor sta cu plăcere la dispoziție.
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