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01 SPLITTER FRONTAL AMG. Negru, foarte strălucitor. A117 880 3601 | 2.448 LEI  02 MASCĂ SPOILER HAYON CU ASPECT DIFUZOR AMG. Neagră, foarte străluci-
toare. A117 880 3101 | 2.395 LEI  03 ORNAMENTE LATERALE BARĂ SPATE AMG. Negre, foarte strălucitoare. A117 880 3701 | 963 LEI  04 ORNAMENT 
PENTRU PRAGURILE LATERALE AMG. Negru, foarte strălucitor. A117 690 7500 | 4.114 LEI  05 CAPACE PENTRU BUTUCII ROŢILOR AMG. Imprimare 3D exclusivă 
în aluminiu, a tradiţionalului blazon AMG, un element care va completa aspectul jantelor dumneavoastră AMG din aliaj ușor. A000 400 3100 | 923 LEI. 
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URMĂRIM  
PERFECŢIUNEA. 
Călătorind alături de  Alessandro Romualdi.

Gusturile nu se discută. Sau?

JANTĂ CU 12 SPIȚE. Tremolit metalizat, polișată. 48,3 cm (19 inci), 8 J x 19 ET 38. A253 401 1100 7X44 | 1.954 LEI  CAPACE PENTRU BUTUCII ROŢILOR. Protejează butucul roții împotriva impurităților. Negru. A222 400 2200 9040 | 67 LEI  CAPACE VENTIL. Strălucire nobilă și design nou. Protejează ventilele roţilor împotriva impurităților. Set de 4 bucăți. 
B6 647 2002 | 75 LEI  ORNAMENT MASCĂ FAȚĂ. Ornamentele cromate foarte lucioase, dispuse în admisiile de aer, adaugă un accent marcant și asigură un aspect exterior personalizat. Set din 2 bucăți. A253 820 2100 | 807 LEI  CAPITONAJ FRONTAL TIP DESIGN. Capitonajele din categoria Mercedes-Benz Sport Equipment întregesc, prin suprafaţa lor striată, 
neagră, aspectul dinamic al autovehiculului dumneavostra. Acest aspect este realizat în mod optim prin combinația între capitonajul tip Design frontal și cel lateral. A253 880 1201 | 1.855 LEI  CARCASĂ PENTRU OGLINDA EXTERIOARĂ, CARBON-STYLE. Pentru un design personalizat, sportiv și dinamic, set din 2 bucăț. A205 811 0100 | 879 LEI  ORNAMENTE 
PENTRU MÂNERELE UŞILOR, MARI. Ornamente pentru mânerele ușilor, foarte strălucitoare, design cromat, protejează împotriva zgârieturilor în scoica de mâner și oferă un design personalizat. A205 760 4000 | 210 LEI  CAPITONAJ LATERAL TIP DESIGN. Capitonajele din programul Mercedes-Benz Sport Equipment rotunjesc dinamic exteriorul autovehiculului 
dumneavoastră cu suprafața lor striată, neagră. Acest aspect este realizat în mod optim prin combinația între capitonajul tip Design frontal și cel lateral. Capitonaj lateral tip Design, set din 8 bucăți, negru striat. A253 725 9200 | 2.270 LEI.

Alessandro este un stilist apreciat. El practică o meserie 
pe care o iubește. Alessandro asigură styling-ul perfect al 
modelelor și starurilor în cadrul spectacolelor de modă, 
ședințelor foto dar și în cadrul producțiilor muzicale. Împreună 
cu agenţiile, fotografii și alte persoane creative, el pune 
perfect în scenă oameni, mărci și produse. Facem alături 
de el o incursiune în lumea frumosului. Locația este exce-
lenta, Alessandro se află în elementul său. El este obișnuit 
să fie atent la toate detaliile și să adauge accente deo-
sebite folosind cele mai noi tendințe. Alessandro și-a găsit 
stilul propriu, atât personal cât și profe sional, acesta este 

întruchipat și de autovehiculul său Mercedes-Benz GLC. 
Ca stilist, el știe că „Haina îl face pe om”. Autovehiculul, 
de asemenea. Silueta autovehiculului său gri GLC Coupé 
asigură o notă de extravaganţă – potrivită cu stilul său 
personalizat de a se îmbrăca. O privire în dulapul său de 
haine trădează faptul că nuanțele întunecate sunt întot-
deauna în tendințe, iar pentru accente speciale accesoriile 
sunt elementul cheie.
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Sunt perfecționist –
până la cel mai mic detaliu.

Alessandro se află mult timp în deplasare datorită job-ului său, între 
timp a învăţat să îmbine perfect profesia cu familia și cu timpul liber. 
„Acasă este tot timpul agitaţie datorită copiilor, de aceea, este foarte 
 important pentru mine, ca haosul să dispară în cadrul călătoriilor și la 
muncă.” Pentru aceasta totul trebuie să se afle la locul corect și dispo-
nibil oricând – „astfel  rămâne mai mult spațiu pentru creativitate”. 

01 OCHELARI DE SOARE. Ramă și brațe din material sintetic negru.  
Ochelari de șofer cu lentile colorate portocaliu produși de Carl Zeiss Vision.  
Protecție 100 % împotriva razelor ultraviolete tip UV-A/UV-B (UV-400).  
Categorie de filtrare 2. B6 787 0979 | 292 LEI.

02 CAPACE PENTRU BUTUCII ROAŢILOR, STEA CU COROANĂ DE LAURI. Protejează butucul 
roții împotriva impurităților. A222 400 2200 9040 | 67 LEI  03 JANTĂ CU 12 SPIȚE. 
 Tremolit  metalizat, polișată. 48,3 cm (19 inci), 8 J x 19 ET 38. A253 401 1100 7X44 | 1.954 LEI 
04 CAPACE VENTIL, NEGRU. Strălucire nobilă și design nou. Protejează ventilele de roată 
 împotriva  impurităților. Set de 4 bucăți. B6 647 2002 | 75 LEI  05 ÎNCĂRCĂTOR USB POWER 
CHARGER. Sistemul de încărcare inteligent „Smart Charging” și o putere de încărcare de 
până la 2 x 2,4 A  asigură în cadrul deplasărilor o încărcare rapidă și confortabilă la brichetă. Cu 
protecție la supra- încălzire cât și cu porturi USB luminate pentru deservirea simplă și în întuneric. 
A213 821 5700 | 167 LEI.

06 CUVĂ PORTBAGAJ, PLANĂ. Din polipropilenă rezistentă la șocuri cu efect anti-alunecare. Cu structură cu nervuri pentru fixarea cutiei 
de depozitare, disponibilă separat. A253 814 0200 | 430 LEI.

09 SUPORT DE BAZĂ. Suportul de bază aerodinamic, din aluminiu 
este adaptat perfect la caroseria autovehiculului Mercedes-Benz. 
Acesta reprezintă baza perfectă pentru numeroasele soluţii de trans-
port Mercedes-Benz, cum ar fi: suportul pentru schiuri și plăci de 
snowboard, suportul de bicicletă sau cutiile de portbagaj. Capacele 
de plastic se pot încuia pentru a preveni furtul. A253 890 1100 | 
1.333 LEI  10 CUTIE PORTBAGAJ 400 MERCEDES-BENZ, CU 
DESCHIDERE PE AMBELE PĂRŢI. Volum cca. 400 litri. Sarcina 
maximă 75 kg.1 Mâner pentru deschidere și închidere ușoară. Neagră. 
A000 840 0000 | 2.930 LEI.

07 CRONOGRAF BĂRBAŢI, SPORT FASHION. Carcasă din oțel superior acoperit cu PVD negru, 
curea din silicon galben/negru și secundar galben. Cadranul negru are detalii albe Super-LumiNova® 
și accente galbene. Indicatoarele sunt prevăzute, de asemenea, cu soluție fosforescentă Super- 
LumiNova® pentru a putea citi cu ușurinţă ora chiar și pe întuneric. Cronograful are mecanism 
Ronda 5030, funcţie cronometru și este rezistent la apă până la 10 ATM. B6 695 8442 | 1.133 LEI 
08 PORTOFEL. Negru. Piele de vițel. Protecție RFID. Diverse compartimente pentru bancnote, 
monede și carduri. Nit cu stea Mercedes. Dimensiuni cca. 12,5 x 10 x 2 cm. B6 695 3960 | 458 LEI.

1  Vă rugăm să țineți seama de sarcina maximă admisă pe acoperișul 
autovehiculului dumneavoastră. 76
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01 JACHETĂ SOFTSHELL, BĂRBAȚI. Neagră. Material de înaltă calitate 94 % poliester/6 % elastan, căptușeală 100 % poliester. Impermeabilă și rezistentă la vânt.  Glugă 
detașabilă. Buzunare laterale, buzunar pe piept și buzunar pe mânecă cu fermoar. Imprimeu reflectorizant. Mărimi  S–XXL. B6 695 4793–4797 | 729 LEI  02 SUPORT 
DE BAZĂ. Suportul de bază aerodinamic, din aluminiu, este adaptat perfect la caroseria autovehiculului Mercedes-Benz. Acesta reprezintă baza perfectă pentru nu-
meroasele soluţii de transport Mercedes-Benz. Capacele de plastic se pot încuia pentru a preveni furtul. A253 890 1100 | 1.333 LEI  03 CUTIE PORTBAGAJ 400 
MERCEDES-BENZ, CU DESCHIDERE PE AMBELE PĂRŢI. Volum cca. 400 litri. Sarcina maximă 75 kg.1 Neagră. A000 840 0000 | 2.930 LEI  04 SPOILER HAYON. 
Spoiler-ul pentru hayon de la Mercedes-Benz amplifică sesizabil aerodinamica. Adaptarea armonioasă la conturul autovehiculului asigură un design sportiv. Materialele 
de primă clasă asigură o calitate înaltă. Selectarea exactă a culorii, care se potrivește cu autovehiculul, este posibilă. Montare ulterioară simplă: montare cu bandă 
adezivă cu două fețe. Nu necesită înregistrare în documentele autovehiculului. A253 793 0100 | 1.772 LEI  05 CAPITONAJ LATERAL TIP DESIGN. Capitonajele 
din programul Mercedes-Benz Sport Equipment rotunjesc dinamic exteriorul autovehiculului dumneavoastră cu suprafața lor striată, neagră. Acest aspect este realizat 
în mod optim prin combinația între capitonajul tip Design frontal și cel lateral. Capitonaj lateral tip Design, set din 8 bucăți, negru  striat. A253 725 9200 | 2.270 LEI 
06 PRAGURI ILUMINATE. Inscripție luminoasă „Mercedes-Benz”, incorporată într-o bară elegantă, șlefuită din oțel inoxidabil. A205 680 6510 | 2.814 LEI.  

11 BARE TELESCOPICE PENTRU PORTBAGAJ, PENTRU PODEA DE ÎNCĂRCARE DE 19 MM, SET COMPLET. Sunt potrivite pentru o împărţire flexibilă a portbagajului 
și asigurarea încărcăturii împotrivă alunecării. Clemele de podea ale barelor pot fi liber poziționate de-a lungul marginii exterioare a podelei de încărcare. Un Kit de 
pre-instalare din fabrică (cod 942) nu este necesar. A166 860 0034 | 972 LEI  12 UMBRELĂ. Neagră. Stofă impermeabilă, cu sistem de respingere a murdăriei. 
Tijă din aluminiu. Model „Windproof”. Deschidere automată. Diametru umbrelă deschisă cca. 130 cm. B6 695 2630 | 246 LEI.

07 GEANTĂ BUSINESS. Neagră. Piele de bovină/nylon. Două compartimente 
principale mari, diverse compartimente interioare și laterale. Centură de umăr de-
tașabilă, cu lungime reglabilă. Curea pentru sistemul de tije Trolley spate. Produsa de 
BREE pentru Mercedes-Benz. Dimensiuni cca. 41 x 11 x 30,5 cm. B6 695 2885 | 
1.301 LEI  08 BRELOC LOS ANGELES. Argintiu/negru. Oțel inoxidabil. Inel 
plat cu trei inele miniaturale suplimentare pentru schimbarea/scoaterea rapidă a 
cheilor. Lungime cca. 9 cm. Made in Germany. B6 695 5005 | 156 LEI.

09 GARMIN® MAP PILOT. Transformă radioul dumneavoastră Audio 20 într-un 
sistem de navigație eficient cu reprezentare 3D a hărții. Garmin® MAP PILOT 
 utilizează Display-ul color standard și poate fi deservit confortabil cu ajutorul 
Controller-ului autovehiculului dumneavoastră și cu ajutorul câmpului cu taste al 
sistemului Audio 20. Disponibil pentru o multitudine de țări. Cod și preţ la cerere 
10 ACTUALIZARE SISTEM DE NAVIGAȚIE. Pentru COMAND. Versiune în funcție 
de modelul de autovehicul. Cod și preţ la cerere.

1  Vă rugăm să țineți seama de sarcina maximă admisă pe acoperișul autovehiculului dumneavoastră.

Oriunde călătorim, 
trebuie să călătorim cu stil. 
„Eu spun întotdeauna „love it or leave it”, deoarece trebuie să pui suflet în toate acțiunile pe care le întreprinzi, și, bineînțeles, 
trebuie să ai cel mai bun echipament.” Alessandro, ca stilist, este un maestru în a prezenta totului în cea mai bună lumină. 
„Pentru mine a fost întotdeauna fascinant să privesc lucrurile din toate punctele de vedere, să găsesc perspective noi, să scot 
la lumina tot ce este mai bun din orice.”
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01 ORNAMENT SPOILER FAȚĂ. Accentuează lățimea autovehiculului și captează atenţia. Din poliuretan cu formă stabilă, grunduit, de înaltă calitate. Vopsirea în culoarea 
dorită va fi efectuată de către partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz. Nu este necesară înregistrarea în documentele autovehiculului. A205 880 0008 | 2.316 LEI   
02 CARCASĂ PENTRU OGLINDA EXTERIOARĂ. Pentru un design personalizat, sportiv și dinamic, set din 2 bucăți. A205 811 0400 | 864 LEI  03 SPOILER PLAFON. 
Prelungirea optică a acoperișului îi conferă autovehiculului în zona hayonului un aspect mai dinamic și mai sportiv. Câmpul vizual în oglinda retrovizoare nu este influențat. 
O grunduire de înaltă calitate permite vopsirea în culoarea dorită. Durata mare de viață este garantată grație poliuretanului special adaptat și cu formă stabilă. Adaptarea 
nu este complicată și nu necesită alezaje suplimentare. Nu este necesară o înregistrare în documentele autovehiculului. A205 793 0200 | 1.588 LEI  04 SPOILER 
PLAFON. Prelungirea optică a plafonului îi conferă autovehiculului în zona hayonului un aspect mai dinamic și mai sportiv. Câmpul vizual în oglinda retrovizoare nu este 
influențat. O grunduire de înaltă calitate permite vopsirea în culoarea dorită. A205 793 0488 | 1.451 LEI  05 SPOILER HAYON. Spoiler discret, fixabil pe capota 
portbagajului, accentuează marginea din spate a limuzinei, fără a fi proeminent. O grunduire de înaltă calitate permite vopsirea în culoarea dorită. Durată mare de viață, 
mulțumită poliuretanului cu adaptare exactă și cu formă stabilă. Adaptare necomplicată fără alezaje suplimentare. Nu este necesară înregistrarea în documentele autove-
hiculului. Produsul este disponibil doar pentru limuzină. A205 793 0388 | 1.725 LEI  06 SPOILER HAYON, CARBON-STYLE. Spoiler-ul pentru hayon Mercedes-Benz 
Sport Equipment tip Carbon-Style, amplifică sesizabil aerodinamica autovehiculului. Adaptarea armonioasă la conturul acestuia asigură un design sportiv iar optica de 
adâncime 3D personalizată, dinamică, accentuează aspectul autovehiculului. A205 793 0500 | 2.599 LEI.

07 BAGHETĂ ORNAMENTALĂ SPATE. Baghetă ornamentală spate, cromată, strălucitoare. Potrivită cu toate componentele cromate ale autovehiculului dumneavoastră. 
A205 820 6702 | 760 LEI  08 SPOILER PLAFON. Prelungirea optică a plafonului îi conferă autovehiculului în zona hayonului un aspect mai dinamic și mai sportiv. 
Câmpul vizual în oglinda retrovizoare nu este influențat. O grunduire de înaltă calitate permite vopsirea în culoarea dorită. A205 793 0588 | 1.679 LEI  09 SPOILER 
HAYON,CARBON-STYLE. Spoiler-ul pentru hayon Mercedes-Benz Sport Equipment tip Carbon-Style, amplifică sesizabil aerodinamica autovehiculului. Adaptarea armonioasă 
la conturul acestuia asigură un design sportiv iar optica de adâncime 3D personalizată, dinamică, accentuează aspectul autovehiculului. A205 793 0600 | 2.616 LEI 
10 SPOILER PLAFON. Prelungirea optică a plafonului îi conferă autovehiculului în zona hayonului un aspect mai dinamic și mai sportiv. Câmpul vizual în oglinda retrovizoare nu 
este influențat. O grunduire de înaltă calitate permite vopsirea în culoarea dorită. Durata mare de viață este garantată grație poliuretanului special adaptat și cu formă 
stabilă. Adaptarea nu este complicată și nu necesită alezaje suplimentare. Nu este necesară o înregistrare în documentele autovehiculului. A213 793 0100 |  1.633 LEI 
11 SPOILER HAYON. Spoiler-ul pentru hayon de la Mercedes-Benz amplifică sesizabil aerodinamica. Adaptarea armonioasă la conturul autovehiculului asigură un design 
sportiv. Materialele de primă clasă asigură o calitate înaltă. Selectarea exactă a culorii, care se potrivește cu autovehiculul, este posibilă. Montare ulterioară simplă: Montare cu 
bandă adezivă cu două fețe. Nu necesită înregistrare în documentele autovehiculului. A213 793 0000 | 1.865 LEI  12 CARCASĂ PENTRU OGLINDA EXTERIOARĂ. 
Pentru un design personalizat, sportiv și dinamic, set din 2 bucăți. A213 811 1000 | 864 LEI.

Accesoriile de origine reprezentate pe această pagină sunt potrivite pentru Clasa C. Accesoriile de origine reprezentate pe această pagină sunt potrivite pentru Clasa E.

Estetica contează. 
Momentul în care design-ul întâlnește utilitatea. 

Libertate maximă în ceea ce privește configurarea fără a renunța la pragmatism, în plus funcționalitate combinată perfect cu 
cele mai mari pretenții estetice – acestea sunt accesoriile de origine Mercedes-Benz
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Un sistem bine gândit. 
Alegeți janta dorită dintr-o varietate de modelele –  
online cu ajutorul configuratorului de accesorii aflat la adresa  
www.mercedes-benz.ro/configuratoraccesorii

DIN
AM

ICĂ M
AXIM

Ă LA RULARE

CORELARE OPTIM
Ă CU M

ODELELE DE AUTOVEHICULE

DURATĂ DE VIAȚĂ EXTRAORDINAR DE M
ARE

PROCEDURĂ CUPRINZĂTOARE DE VERIFICARE

DESIGN OMOGEN

Noi reinventăm 
roata.
De fiecare dată.

Fără roți nu funcționează nimic – această constatare 
elementară nu descrie doar premisa tehnică principală 
a unui autovehicul, ci și semnificația unei roți pentru 
un design convingător al autovehiculului. Pe lângă es-
tetica exclusivă a jantelor de origine Mercedes-Benz, 
calitatea de cel mai înalt nivel este foartă importantă. 
De aceea, criteriile noastre de dezvoltare și verificările 
tehnice depășesc cu mult normele solicitate din punct 
de vedere legal: pe lângă verificările de tip ZWARP, 
testele de stres, testele la impact și testele la impact 
radial, jantele sunt supuse la un rulaj de test de mai 
multe sute de mii de kilometri. O altă componentă im-
portantă în cadrul procesului de dezvoltare a noilor 
jante din aliaj ușor sunt verificările structurii interioare 
a acestora. Microscopia metalografică, microscopul 
electronic cu rastru, instalația Röntgen și computer- 
tomografia furnizează în acest scop informaţii detaliate. 
Datorită directivelor stricte Mercedes-Benz, jantele de 
origine care poartă steaua Mercedes-Benz sunt unele 
dintre cele mai sigure, mai eficiente și mai durabile pro-
duse aflate pe întreaga piață de automobile.
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Dintr-o privire.
Jantele de origine Mercedes-Benz contribuie în mod decisiv la calitatea înaltă a design-ului autovehiculelor. Jantele concepute în 
mod atent combină exclusivitatea și siguranța și subliniază, prin exteriorul lor armonios, stilul și caracterul șoferilor lor.

A, B & CLA

CLS GLA

GLA

S SL SLC

GLC GLE

E

C

16 CAPACE PENTRU BUTUCII ROŢILOR, STEA PROEMINENTĂ. Negru mat. Protejează butucul roții împotriva impurităților. A220 400 0125 9283 | 104 LEI 
17 CAPACE PENTRU BUTUCII ROAŢILOR, STEA CU COROANĂ DE LAUR. Negru. A222 400 2200 9040 | 67 LEI  18 CAPACE PENTRU BUTUCII ROAŢILOR, STEA 
PROEMINENTĂ. Gri Himalaya. A220 400 0125 7756 | 67 LEI  19 PREZOANE ANTIFURT, M14 x 1,5 x 45. Protejați jantele dumneavoastră valoroase din aliaj  
ușor împotriva furtului: Set format din cheie codată și patru șuruburi de siguranță. A001 990 1707 | 396 LEI  20 CAPACE VENTIL. Strălucire nobilă și design nou. 
Protejează ventilele de roată împotriva impurităților. Set de 4 bucăți. B6 647 2002 | 75 LEI.

Întregul sortiment de jante de origine 
Mercedes-Benz se regăsește la

www.mercedes-benz.ro/ 
configuratoraccesorii

Număr articol LEI

01 Jantă cu 5 spițe Neagră, polișată 45,7 cm (18 inci) A246 401 1100 7X23 1.562

02 Jantă cu 5 spițe duble Neagră, polișată 45,7 cm (18 inci) A246 401 2200 7X23 1.600 

03 Jantă cu 5 spițe duble Neagră, polișată 48,3 cm (19 inci) A205 4012700 7X23 1.929

04 Jantă cu 5 spițe Neagră, polișată 45,7 cm (18 inci) A205 401 4600 7X23 1.733 

05 Jantă cu 5 spițe duble Gri Himalaya, polișată 45,7 cm (18 inci) A218 401 2000 7X21 1.929 

06 Jantă cu 5 spițe Neagră, polișată 45,7 cm (18 inci) A213 401 3200 7X23 1.831

07 Jantă cu 5 spițe duble Neagră, polișată 48,3 cm (19 inci) A238 401 0300 7X23 1.906 

08 Jantă cu 5 spițe duble Neagră, muchie roșie a jantei 48,3 cm (19 inci) A156 401 0400 9Y22 1.948 

09 Jantă cu 5 spițe duble Neagră, polișată 45,7 cm (18 inci) A156 401 2700 7X23 1.684 

10 Jantă cu 6 spițe Neagră, polișată 48,3 cm (19 inci) A253 401 1600 7X23 1.954 

11 Jantă cu 10 spițe Neagră, polișată 53,3 cm (21 inci) A166 401 1700 7X23 2.460 

12 Jantă cu 10 spițe Neagră, polișată 50,8 cm (20 inci) A166 401 1600 7X36 2.392 

13 Jantă cu 10 spițe Gri Himalaya 50,8 cm (20 inci) A217 401 0000 7X68 2.319 

14 Jantă cu 5 spițe Neagră, polișată 48,3 cm (19 inci) A231 401 2600 7X23 2.270 

15 Jantă cu 5 spițe duble Polișată metalizat Tremolit 45,7 cm (18 inci) A172 401 2000 7X44 1.831 

Finisaje cu stil.
Cu accesoriile sigure și perfect adaptate autovehiculului dumneavoastră de la Mercedes-Benz, atrageți zi și noapte toate privirile 
asupra dumneavoastră. Cu ajutorul capacelor pentru butucii roţilor de culoare gri, neagră sau cu noul design cu coroană de lauri 
puteţi crea accente deosebite. Puteţi proteja in mod optim preţioasele dumneavoastră jante din aliaj ușor cu ajutorul setului de 
prezoane antifurt compus dintr-o cheie codată și patru șuruburi de siguranță.
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ShootingShooting

SCAPĂ  
DE RUTINĂ. 
Grow up. Spune-ţi povestea. 

Gândurile noastre sunt libere

Ale noastre? Ale noastre. Noi – Alex, Miku, Anna & Selina – facem 
parte dintr-o nouă generație. Noi ne dorim noutate. Și, uneori,  
să ne întoarcem la origini. Aventură și siguranță. Vise. Combinate 
cu puţină realitate. Dar, înainte de toate, vrem să mergem pe 
drumul nostru propriu. Prima destinație: Haga Olanda, și festivalul 
TodaysArt. Ne bucurăm de libertate. Cel mai bun partener pentru 
această aventură este autoturismul roșu Mercedes-Benz CLA.
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Alex
Despachetăm folosind protecţia muchiei spațiului de încărcare.  
Nu ne plac zgârieturile.
#îmiîmpachetezvaliza #siguranțaprimează

VALIZĂ UPRIGHT 55 X’BLADE. Neagră. 98 % poliester/2 % poliuretan. Echipare interioară 
funcțională, cu curele de fixare în cruce, elastice, în jumătatea inferioară cât și comparti-
mentare în jumătatea superioară. Compartimente exterioare potrivite pentru îmbrăcăminte 
și încălţăminte. Toate compartimentele pot fi încuiate cu lacăt TSA. Potrivită pentru cabină. 
Produsă de Samsonite pentru Mercedes-Benz. Dimensiuni approx. 40 x 20 x 55 cm, volum 
approx. 44 litri, greutate approx. 2,5 kg. B6 695 8455 | 1.115 LEI  PROTECŢIE ÎN 
TREPTE A MUCHIEI DE ÎNCĂRCARE. Negru. Material sintetic. Poate fi extinsă. Poate fi 
utilizată pentru întreaga serie de fabricație. Ușor de curățat. A253 693 2000 | 218 LEI.

Selina
Oraș cool, mașină cool, 
perspective cool.  
 #sunnyday #casualstyle 
#cheiainimii

OCHELARI DE SOARE, DAMĂ, 
 CASUAL. Negru/plum, ramă și brațe 
din acetat. Punte superioară metalică. 
Lentile cu trecere prin 2 culori gri/
plum produși de Carl Zeiss Vision. 
Protecție 100 % contra razelor ultravio-
lete tip UV-A/UV-B (UV-400). Categorie 
de filtrare 2. B6 695 3267 | 677 LEI   
BRELOC ST. TROPEZ. Oțel inoxidabil. 
Fundal înnobilat cu cristale Swarovski® 
Crystal Fine Rocks. Inel plat cu trei 
inele miniaturale suplimentare pentru 
înlocuirea/extragerea rapidă a cheilor 
individuale. Lungime cca. 9 cm. 
 Argintiu/negru. B6 695 2740 | 254 LEI.

Miku
Sosire în Haga. Ce Roadtrip! #mașinătare #belongstogether #mergebrici

 CAPACE PENTRU BUTUCII ROŢILOR. Negre, stea proeminentă. B6 647 0200 | 67 LEI  JANTĂ CU 5 SPIŢE DUBLE. Neagră, polișată. 7,5 J x 18 ET 52.  
A246 401 0600 9Y23 | 1.763 LEI.

Anna 
Mă alimentez cu cofeină.  
#albastruesteculoareamea  
#stilnou #practicșifrumos  

GEANTĂ DE MÂNĂ. Albastră. Piele ecologică. 
Diverse buzunare interioare. Buzunar cu fermoar 
pe latura din spate. Curelușă de tragere și inel D 
mic pentru fixarea unui breloc. Steaua Mercedes 
este imprimată pe latura din față. Dimensiuni 
cca. 36 x 15 x 32 cm. B6 695 3729 | 662 LEI 
PORTOFEL. Albastru. Poliuretan. Produs de 
Fritzi aus Preußen pentru Mercedes-Benz. 
 Dimensiuni cca. 19 x 3 x 11 cm. B6 695 3728 | 
356 LEI.

Alex 
TodaysArt – Cel mai bun festival, de fapt. „Searching for... me” se numește această instalație 
multimedia de la Bat-Erdene Batchuluun, un artist mongol. 
#hipnotizator #creativ #rămâiuimit 

Selina 
 Seara deschiderii festivalului 
TodaysArt! Petrecerea poate 
să înceapă... desigur cu 
 DEFRAME + Collective Work.

#havingfun #privireînviitor
#lightatmosphere  
#wordshavemeaning #worddrawing

GROW UP.  
GO FURTHER.
Când devii adult, trebuie să preiei responsa-
bilităţi. Timpul se mișcă mai repede. Adesea 
trăiești în trecut. La un moment dat ai trăit 
ceva, iar acest lucru îți dă de gândit urmă-
torii șaizeci de ani. Totul a fost odată ușor. 
Te-ai gândit, că lumea îți aparține, că ar fi 
locul tău de joacă. Pe acest loc de joacă nu 
existau facturi, asigurare de pensie, niciun 
zâmbet fals. Eu nu am chef să îmi petrec 
viața în fața unui ecran și să scriu povești 
în care nu mai cred. Nu știu încă încotro să 
mă îndrept. Merg mai departe. Mă pot opri 
oriunde vreau. Am înăuntrul meu tot de ce 
am nevoie. Îmi fac bagajele și vă iau cu mine. 
Timpul se oprește când sunt cu voi. Noi ră-
mânem ce am fost și putem deveni cei ce 
suntem. Totul se transformă într-o experiență 
alături de voi. 

 Selina, 31, din Stuttgart.

TodaysArt
„Doar pentru că este complex, nu înseamnă 
că este și complicat” – TodaysArt este 
unul dintre cele mai excepţionale festivaluri. 
 Artiști din toată lumea își prezintă operele 
experimentale: Se creează o realitate com-
plexă, se adâncesc contrastele între loc  
și timp, între creatori și public. Se caută con-
tradicții, realitatea este pusă sub semnul 
întrebării. Pură inspirație! 

Perioada: 22–23 sept. 2017
Localitate: Haga – Teatrul Național & 
 Teatrul Imperial 
Următorul: 21–22 sept. 2018 

Mai multe informații la adresa 
 todaysart.org

1918



Alex  
Fetele mele cu noile 
lor brățări. 

 #weekendcumâinilesus
#sosweet

BRĂȚARĂ DE DAMĂ, MILANO. 
Neagră. Curea din Alcantara®. 
 Înnobilată cu cristale Swarovski® 
Crystal Fine Rocks. Închizătoare 
cu capsă, prevăzută cu stea 
 imprimată, din oțel inoxidabil. 
Produsă de Swarovski® pentru 
Mercedes-Benz. Lungime cca.  
39 cm. B6 695 3268 | 416 LEI.

Anna  
Spoiler? Arată super partea din spate! Bicicletele? Întotdeauna la bord!
#thebestornothing #spoilertare #suportdurabil

SPOILER HAYON, CARBON-STYLE. A117 793 0200 | 2.413 LEI  SUPORT DE BAZĂ. Argintiu/negru. Suport din aluminiu, special adaptat 
la caroseria autovehiculului dumneavoastră Mercedes-Benz, ca bază pentru diverse soluții de transport Mercedes-Benz: suport pentru schiuri  
și plăci de snowboard, suport de bicicletă sau pentru cutii de portbagaj. Poate fi montat imediat, fără scule, mulțumită sistemului nou, inovator 
de fixare rapidă. Design Mercedes-Benz aerodinamic, optimizat d.p.d.v. al zgomotelor. Verificat în cadrul testului la coliziune. Cu posibilitate de 
închidere. A117 890 0093 | 1.465 LEI  SUPORT DE  BICICLETĂ NEW ALUSTYLE. Suport extrem de ușor, pentru fixarea unei biciclete pe 
suportul dumneavoastră de bază sau pe  barele transversale. Montarea bicicletei este posibilă în două moduri: pe acoperiș sau prin montarea 
prealabilă, practică, la sol. Rezistența  aerodinamică se reduce suplimentar, în cadrul deplasărilor fără încărcătură, mulțumită cadrului de sprijin 
pliabil. Adecvat pentru cadre de  bicicletă cu un diametru max. al cadrului de 98 mm în cazul țevilor rotunde respectiv 110 x 70 mm în cazul 
țevilor ovale.1 A000 890 0293 | 757 LEI  BICICLETA FITNESS, CRATER LAKE. Neagră. Design exclusiv cu cadru din aluminiu, 27 trepte de 
viteze, furcă cu suspensie tip arc, frâne cu disc și roți de 28 țoli. Greutate cca. 13,5 kg. Rezistentă până la cca. 100 kg. Produsă de FOCUS 
pentru Mercedes-Benz. Made in  Germany. B6 645 0108–0111 | începând de la 5.732 LEI  BICICLETA TREKKING AVENTURA. Precum 
Fitnessbike Crater Lake. Echipare suplimentară: dinam în butuc, table de protecție și suport bagaje. Greutate cca. 15,6 kg. Rezistentă până la 
cca. 100 kg. Produsă de FOCUS pentru Mercedes-Benz. Made in Germany. B6 645 0112–0115 | începând de la 6.879 LEI.

Alex
Oglindă oglinjoară...? #youarebeautiful #arestil

CARCASĂ OGLINDĂ EXTERIOARĂ. Pentru un design personalizat, sportiv și dinamic, set din 2 bucăți. A212 810 00792 | 807 LEI.

Miku
Mai întâi să mâncăm ceva. Unde suntem? Cum unde, la MaMa 
Kelly în Haga.
#posing #ghicicine #pentrucăputem

Selina
Proiectul lui Mischa Daams „Origin: Sustained” la TodaysArt. Această expediție audiovizuală ne atrage în mrejele ei. 
#călătorieluminoasă #performance #evolutiv

CEAS CRONOGRAF, DAMĂ, SPORT FASHION. Carcasă din oțel superior. Cadran alb cu accente plum. Înnobilat cu  
12 cristale Swarovski®. Indicator cu soluție fosforescentă Super-LumiNova®. Curea din silicon alb cu accente de culoare 
plum. Funcție de cronometru. Rezistenţă la apă până la 10 ATM. Diametru 39 mm. Mecanism Cuarţ Cronograf Ronda 5030. 
Swiss movt. B6 695 8444 | 1.133 LEI.

1 Vă rugăm să țineți seama de sarcina maximă admisă pe acoperișul autovehiculului dumneavoastră. 
2 Doar pentru CLA.

GROW UP. BRIGHT UP 
YOUR LIGHT.
Ne deplasăm mai departe. Fiecare localitate nouă 
creează noi amintiri. Împreună cu voi ma simt ca acasă 
în fiecare restaurant întâlnit pe drum. Fiecare zi este  
un festival. Când devii adult, viața ta oscilează între ordine 
și haos. Și viceversa. Precum luminile artei moderne, 
urmezi reguli complexe, dansezi în întuneric. Strălucești 
în continuare. Faci valuri.

 Anna, 29, din Bremen. 

Miku Întindem mâinile spre stele. #lightinthedark #steaMercedes
 
STEA MERCEDES, LUMINATĂ. Steaua centrală a grilei de radiator a auto-
vehiculului dumneavoastră Mercedes-Benz se aprinde prin intermediul 

 fibrelor optice și a tehnologiei cu LED-uri la descuierea cu telecomanda, cât și la deschi-
derea ușii sau a hayon-ului. Funcționează doar când motorul este oprit, nu functioneză  
în combinație cu DISTRONIC PLUS/PRO (cod 233/239). Cod și preț la cerere.
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Mai multe informaţii despre aceste produse gasiţi la pagina 43.

De fapt, niciodată nu este 
suficient spațiu

     pentru amintiri. 
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Alex
Pe locuri, fiți gata, distracție! #bestdriving #celemaibunedotări #celemaibunebiciclete

 BICICLETA TREKKING AVENTURA. Precum Fitnessbike Crater Lake. Echipare suplimentară: dinam în 
 butuc, table de protecție și suport bagaje. Greutate cca. 15,6 kg. Rezistentă până la cca. 100 kg. Produsă 
de  FOCUS pentru Mercedes-Benz. Made in Germany. B6 645 0112–0115 | începând de la 6.879 LEI.

Miku
Cu bicicleta prin 
Haga.
#mercedesbenz

#design #fitness

BICICLETA FITNESS, CRATER 
LAKE. Neagră. Design exclusiv cu 
cadru din aluminiu, 27 trepte de 
viteze, furcă cu suspensie tip arc, 
frâne cu disc și roți de 28 țoli. 
Greutate cca. 13,5 kg. Rezistentă 
până la cca. 100 kg. Produsă de 
FOCUS pentru Mercedes-Benz. 
Made in Germany.  
B6 645 0108–0111 |  
începând de la 5.732 LEI.

Selina
Îmi pun casca, apoi apăs pedalele! #safetyfirst #sepoartăcentura

 CASCĂ DE BICICLIST. Neagră, mată. Material sintetic. Cu sistem de curelușe FAS și orificii de aerisire. 
 Dimensiune unitară. Reglabilă de la cca. 56–61 cm. Produsă de uvex pentru Mercedes-Benz. Made in 
 Germany. B6 645 0055 | 557 LEI.

Alex
Distracția trebuie să existe! 
#growup #thebestornothing #conducemcustil

Anna
Vizităm ștrandul și promenada pe bicicletă.
Să pornim la drum!
#urcapeșa #funwithfriends 

Alex
Mâncăm cei mai buni 
cartofi prăjiți din 
oraș. Apoi mergem 

mai departe cu rucsacul prin Haga.
#celmaibunsnack
#avemtotullanoi

RUCSAC. Negru/gri cu detalii 
 albastre. 100 % Poliester. Com-
partiment principal mare, cu 
 fermoar. Diverse compartimente 
interioare și laterale. Curea de 
umăr căptușită. Mâner. Produsă de 
 Deuter pentru Mercedes-Benz. 
 Dimensiuni cca. 30 x 19 x 46 cm, 
volum cca. 22 l.  
B6 695 8080 | 305 LEI.

GROW UP. 
CREATE YOUR FUTURE. 
Atinge-ţi limitele. Maturizează-te și apasă pe pedale, lasă urme în nisip. Întinde picioarele 
în aer, eliberează-ţi gândurile – fă planuri, setează-ţi propriile obiective.
 Miku, 32, din München.

Bicicletă Fitness Crater Lake/Bicicleta Trekking Aventura
Cadru din aluminiu

Furcă SR Suntour NEX HLO, 63 mm,  
cu posibilitate de blocare

Roți Concept

Anvelope Schwalbe Smart Sam (Crater Lake)

Schwalbe Citizen Light 42-622 (Aventura)

Pinioane de lanț Shimano Alivio

Schimbător Shimano Acera

Trepte de viteze față: 48/36/26, spate: 11–34

Levier schimbător de 
viteze

Shimano Acera

Mecanism de cuplare Shimano Deore, 9-Speed

Schimbător de pinioane Shimano Acera

Frâne Tektro HD-M285, 160 mm/160 mm 
Frână hidraulică cu disc

Pipă ghidon Concept

Mărimi S M L XL
Înălţime corp (in cm) 158–168 168–178 178–188 188–198

Înălțime șasiu 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm

Cadru superior 570 mm 580 mm 595 mm 610 mm

Unghiul furcii 71° 71,5° 71,5° 71,5°

Unghiul tijei de șa 74° 73,5° 73° 72,5°

Lungime lanț între 
 pinioane

465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Monobloc 60 mm 60 mm 55 mm 55 mm

Tijă ghidon 135 mm 135 mm 170 mm 220 mm

Lungime furcă 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Curbare furcă spre 
față

45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Ampatament 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

Dotare suplimentară bicicletă Trekking Aventura

Protecţie noroi/suport bagaje Büchel Sport/Carrier Sport

Şa/suport șa Concept Cross/Concept, 31,6 mm

Far Basta Echo 15, cu întrerupător

Lampă spate Herrmans H-Trace
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SPRE VIITOR. 
Inovația în detaliu – cu arhitectul Daniel Schöning.

O zi cu designer-ul de top și arhitectul Daniel Schöning din 
Hamburg: primim informaţii exclusive despre munca, viața și 
casa sa. El este fascinat de frumusețe și de design-ul ieșit 
din comun. Materiale de top și atenţie la elementele esențiale. 
Acestea sunt caracteristicile stilul său. Nu ne miră, că lui îi 
datorăm interiorul estetic al filarmonicii Hamburger Elb. Daniel 
a realizat cu stil, împreună cu echipa sa de designeri, foyer- 
urile, lounge- urile, încăperile de birouri și încăperile muzicie-

nilor, precum și încăperile de acordare a instrumentelor. El 
pune accent pe detalii și în ceea ce privește noul său autoturism 
Mercedes-Benz Clasa E Coupé – de la bagheta ornamentală 
spate, până la capacele pentru ventil, totul este evaluat de de-
signer până la cel mai mic detaliu. Pentru iubitorul mărcii 
Mercedes-Benz, noul său autoturism, completat de accesoriile 
de origine, este un exemplu al atenţiei acordate design-ului.

Frumusețea reprezintă sinceritate
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DESPRE  
ESTETICĂ. 
O conversaţie cu Daniel Schöning. 

Domnule Schöning, ați mobilat împreună cu tânăra echipă 
de Designeri Besau-Marguerre numeroase încăperi ale 
 filarmonicii Hamburger Elb. Cum se abordează, de fapt, un 
astfel de proiect de proporţii?
Acesta este, desigur, un proces îndelungat. Dar obiectivul a 
fost încă de la început, de a crea ceva necunoscut încă. Și, 
deoarece a fost vorba despre o multitudine de obiecte diferite, 
am avut nevoie în primul rând de un principiu stabil de design 
care să ne ghideze. Ne-a devenit rapid clar faptul, că nimic exa-
gerat nu se potrivește în cadrul clădiri. Interiorul trebuie reproi-
ectat și în același timp trebuie să difere de clădire, dar să fie în 
armonie cu întreaga claviatură conceptuală a filarmonicii Elb...

Aceasta pare o provocare captivantă. Cum ați soluționat 
sarcina?
Prin reducție. Materialele și ergonomia mobilierului trebuiau 
să iasă în evidență. Pentru a obține acest efect, ne-am  decis 
pentru conceptul „decolorării”, drept urmare interiorul este 
acum negru sau alb.

 

Cum ați găsit mobilierul care se potrivește cu acest 
 concept?
Îmi place să surprind oamenii cu ceva inedit. La început se 
credea, că vom mobila filarmonica Elb cu mobilier clasic. Dar 
acesta nu s-ar fi potrivit cu o astfel de clădire inovatoare 
 destinată concertelor. Iar noi am dorit să păstrăm legatura 
cu orașul Hamburg. În concluzie, am căutat designeri tineri  
din Hamburg. Am găsit câteva obiecte de mobilier potrivite, 
dar nu suficiente. De aceea mi-a venit ideea, de a proiecta 
eu însumi mobilier croit la comandă. 

Dumneavoastră sunteți un om cu viziune de ansamblu și 
totuși aveți și un ochi format pentru detaliu. De aceea se 
potrivește Mercedes-Benz atât de bine cu dumneavoastră?
S-ar putea spune și așa. Eu sunt de părere, că interiorul și 
exteriorul reprezintă o unitate. Indiferent dacă vorbim despre 
clădiri sau autovehicule, interiorul și exteriorul trebuie să for-
meze întotdeauna o simbioză. Așa cum a reușit și autoturismul 
Mercedes-Benz Clasa E Coupé. Autoturismul reunește ele-
ganța, confortul și plăcerea de a conduce și atinge aproape 
perfecțiunea cu ajutorul accesoriilor de origine.

Şi ce se întâmplă cu design-ul?
(râde.) Frumusețea se află la mine întotdeauna pe primul loc. 
Dacă ar trebui să decid între o canapea frumoasă, dar inco-
modă și un pat urât, dar comod, aș prefera, și în acest caz, 
întotdeauna frumusețea.

01 CAPACE PENTRU BUTUCII ROŢILOR. Negru, stea proeminentă. B6 647 0200 | 67 LEI  02 JANTĂ CU 6 SPIȚE. Neagră, polișată. 48,3 cm (19 inci). 8 J x 19 ET 43. 
A213 401 3400 7X23 | 1.997 LEI  03 CAPACE VENTIL. Strălucire nobilă și design nou. Protejează ventilele de roată împotriva impurităților. Set de 4 bucăți. B6 647 2002 | 
75 LEI  04 CEAS DE MÂNĂ BĂRBĂTESC, AUTOMAT. Carcasă din oțel superior cu suprafețe mătuite și polișate. Cadran negru cu mai multe niveluri cât și replicarea 
opticii gen caroiaj a interiorului seriilor constructive de înaltă clasă. Indicatoare și indexuri cu soluție fosforescentă. Geam din safir bombat și fără oglindire. Curea din oțel 
inoxidabil cu suprafețe mătuite și polișate. Etanș la apă până la 10 ATM. Diametru 43 mm. Mecanism automat Eta 2824-2. Swiss made. B6 695 8436 | 4.150 LEI  05 ORNA-
MENTE PENTRU MÂNERELE UŞILOR, MARI. Ornamente pentru mânerele ușilor, foarte strălucitoare, Design cromat, protejează împotriva zgârieturilor în scoica de mâner 
și oferă un design personalizat. 2 bucăți. A205 760 4000 | 210 LEI  06 PORTOFEL MINIATURAL. Negru. Piele de bovină. Protecție RFID. Diverse compartimente 
pentru bancnote, monede, carduri și altele. Cu stea Mercedes imprimată. Dimensiuni cca. 10,5 x 2 x 7 cm. B6 695 3718 | 122 LEI  07 HUSĂ PENTRU iPhone® 
7/ iPhone® 6S. Neagră cu cusături contrastante roșii. Piele. Handmade in Germany. Dimensiuni cca. 7 x 1,5 x 14 cm. B6 695 4553 | 468 LEI  08 UNITATE CD. 
Unitate CD integrată în totalitate în sistemul logic de deservire al autovehiculului dumneavoastră, pentru toate formatele de muzică uzuale. Interpretul, albumul, titlul și 
imaginea Cover Art sunt afișate pe Display-ul dumneavoastră central. Montată discret și protejată în torpedou. A222 820 7205 | 1.105 LEI  09 FLACON, DAYBREAK 
MOOD. Familie de arome: ușor fructate, condimentate. Seduce simţurile printr-o briză de prospețime. Note de top: mentă, grapefruit, lămâie, mandarină. Note de mijloc: 
Labdanum, Hedione, tămâie, iasomie, nucșoară. Note de bază: chihlimbar, lemn de cedru, Patchouli, lemn de santal, vetiver. A238 899 0400 | 417 LEI  10 COVORAŞE 
DIN VELUR CLASSIC. Covorașe elegante, de înaltă calitate, cu inscripție Mercedes-Benz brodată. Disponibile în culori potrivite cu interiorul mașinii dumneavoastră. 
A238 680 2601 9J74 | 541 LEI  11 SPOILER HAYON. Spoiler-ul pentru hayon de la Mercedes-Benz amplifică sesizabil aerodinamica. Adaptarea armonioasă la conturul 
autovehiculului asigură un design sportiv. Materialele de primă clasă asigură o calitate înaltă. Selectarea exactă a culorii, care se potrivește cu autovehiculul, este  posibilă. 
Montare ulterioară simplă: Montare cu bandă adezivă cu două fețe. Nu necesită înregistrare în documentele autovehiculului. A238 793 0000 | 1.906 LEI  12 BAGHETĂ 
ORNAMENTALĂ SPATE, CROMATĂ STRĂLUCITOARE. Potrivită cu toate componentele cromate ale autovehiculului dumneavoastră. A238 740 0000 | 855 LEI.
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Ansamblul este 
 definit  întotdeauna  
prin detalii.
Călătorie cu stil. 

01 SUPORT DE HAINE, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT CU ADAPTOR DIRECT. Ajungeți la destinație cu haine fără cute cu ajutorul suportului elegant și practic. Se 
montează simplu pe latura din spate a scaunelor față cu ajutorul adaptorului direct. A000 810 4100 | 530 LEI  02 MASĂ RABATABILĂ, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT 
CU ADAPTOR DIRECT. Suport practic, în cadrul deplasărilor, pentru Snacks-uri și băuturi răcoritoare. Masa rabatabilă cu adaptor direct este dotată cu un suport de pahar. 
Sigur și ne-complicat: montarea și îndepărtarea pe latura din spate a scaunelor față cu ajutorul adaptorului direct. A000 816 0200 | 781 LEI  03 KIT INTEGRARE 
iPad AIR® 2. PLUG&PLAY. Kit integrare tip Plug & Play pentru iPad Air® 2 în spate. Suportul basculant și rotativ permite o poziționare individuală a tabletei dumneavoastră 
iPad® în format vertical și orizontal. Toate elementele de comandă ale dispozitivului dumneavoastră rămân liber accesibile în acest timp. Suportul și folia de ecran cresc 
nivelul de siguranţă, în caz de coliziune. Folia protejează, în plus, împotriva zgârieturilor pe display. Suportul trebuie împins ușor în locașul prezent pe latura din spate a 
scaunelor față până la blocarea sigură. Dotare iniţială necesară: „Kit de pre-instalare pentru sisteme Entertainment și Confort” (cod dotare specială 866 pentru autoturisme, 
respectiv cod dotare specială EM4 pentru Van-uri). A205 820 2001 |  1.360 LEI  04 SUPORT DE BAZĂ, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Elementele de tetieră pot fi 
conectate și îndepărtate simplu. Sistemul modular se bazează pe un suport de bază, acesta poate fi extins cu produsul ales de dumneavoastră – suport pentru tabletă, 
suport de haine, cârlig de geantă, masă rabatabilă sau suport ActionCam. A000 810 3300 | 137 LEI  05 SUPORT ACTIONCAM, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. 
Imortalizaţi cele mai bune momente, de exemplu în cadrul călătoriilor sau pe pista de curse, cu ajutorul camerei dumneavoastră video de tip ActionCam. Suportul ActionCam 
împreună cu suportul de bază Style & Travel plasează camera video în poziția ideală pentru aceasta. Rabatați și înclinați suportul și rotiți camera video la 360°. Compatibil 
cu multe camere video uzuale de tip ActionCam ca de ex. GoPro sau Rollei. A000 827 1900 | 670 LEI  06 SUPORT DE HAINE, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Cu 
ajutorul suportului de haine, care este în același timp elegant, cât și practic, ajungeți fără cute la destinație. Montare simplă la tetiera șoferului respectiv la cea a însoțitorului. 
A000 810 3400 | 419 LEI  07 SUPORT PENTRU TABLETĂ (TETIERĂ), STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Suport reglabil fără trepte pentru modelele de tabletă uzuale 
de la Apple și Samsung. Utilizabil orizontal și vertical prin rotire la 360°. Poate fi răsucit vertical pentru poziționarea optimă, pentru utilizatori cu dimensiuni corporale 
diferite. Aplicare simplă la tetieră prin introducerea suportului într-un adaptor, care trebuie achiziționat separat. Utilizabil doar în combinație cu o învelitoare de protecție 
Mercedes-Benz disponibilă separat. A000 827 2000 |  513 LEI  08 CÂRLIG DE GEANTĂ, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. A000 814 0000 | 167 LEI  09 MASĂ 
RABATABILĂ, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. A000 816 0000 | 642 LEI  FĂRĂ IMAGINE: SUPORT PENTRU TABLETĂ, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Suport reglabil 
fără trepte pentru modelele de tabletă uzuale de la Apple și Samsung. Utilizabil orizontal și vertical prin rotire la 360°. Poate fi răsucit vertical pentru poziționarea optimă, 
pentru utilizatori cu dimensiuni corporale diferite. Utilizabil doar în autovehicule cu Kit de pre-instalare  „Entertainment & Confort” (cod 866) și în combinație cu o învelitoare 
de protecție Mercedes-Benz disponibilă separat. A000 827 2200 | 558 LEI.

Mai multe informații referitoare 
la acestea și la multe alte pro-
duse găsiți și pe canalul nostru de 
YouTube: https://youtu.be/ 
1-hReeEtfYY
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Ce aromă are Mercedes-Benz? Are aroma calităţii vieții, fru-
museţii și luxului. În cadrul Mercedes-Benz Technology Center 
se studiază valori, năzuințe, tendințe și fluxuri creative. Rezul-
tatele cercetărilor se integrează în strategii și produse noi, de 
exemplu în parfumurile unice pe plan mondial pentru habitaclul 
automobilelor. Cele șapte parfumuri exclusive pentru încăperi, 
printre care și Pacific Mood, Agarwood Mood și Daybreak Mood, 
au apărut dintr-o selecție de peste 2.500 de soluții aromate 
diferite și ne vrăjesc în diferite moduri: Freeside Mood – aroma 

standard a mărcii Mercedes-Benz – cucerește, de exemplu, 
prin nota sa uniformă, subtilă a parfumului, în timp ce Sports 
Mood pulverizează naturalețe și prospețime. Parfumul de în-
căpere Nightlife Mood trezește amintirea unui fotoliu greu din 
piele aflat în fața unui șemineu, într-o încăpere cu lambriuri 
din lemn, cu o masă pe care se află un pahar de Cognac și un 
trabuc. Versiunea feminină se numește Downtown Mood și 
emană în mod senzual o notă florală caldă.

01 FLACON FREESIDE MOOD. Familie de arome: citrice, florale, ceai. Arome de citrice și ceai cu note florale. Combinate de cedru, patchouly și chihlimbar cenușiu. 
A222 899 0600 | 312 LEI  02 FLACON NIGHTLIFE MOOD. Familie de arome: lemnoase, orientale, chihlimbar. Note lemnoase împrospătate cu condimente răcoroase 
precum cardamom și piper roz. A000  899  0388 | 306 LEI  03 FLACON PACIFIC MOOD. Bazat pe arome de lămâie și portocală, accentuate de condimente. 
A000 899 0900 | 408 LEI  04 FLACON SPORTS MOOD. Familie de arome: verde, florale, citrice. Bazat pe flori de tei și frunze proaspete de culoare verde deschis 
cu o aromă de mușchi verzi. A000 899 0188 | 306 LEI   05 FLACON AGARWOOD MOOD. Familie de arome: lemnoase, vaporoase, orientale. Impregnat cu Oud cu 
note lemnoase subtile și fum contrastant. A000 899 0200 | 417 LEI  06 FLACON DOWNTOWN MOOD. Familie de arome: floral-orientale, mosc, fructat. Arome 
florale de iasomie și liliac combinate cu mosc, chihlimbar și cașmir. A000 899 0288 | 312 LEI  07 FLACON DAYBREAK MOOD. Familie de arome: ușor fructate, 
condimentate.Seduce simţurile printr-o briză de prospețime. Note de top: mentă, grapefruit, lămâie, mandarină, ușor fructat. Note de mijloc: Labdanum, Hedione, tămâie, 
iasomie, nucșoară. Note de bază: chihlimbar, lemn de cedru, Patchouli, lemn de santal, vetiver. A238 899 0400 | 417 LEI  08 PARFUM MERCEDES-BENZ WOMEN. 
Mercedes-Benz Parfum pentru femei. Apă de parfum. O alianță între mimoză și violete. Pulverizator. Conținut cca. 60 ml. B6 695 8226 | 357 LEI (595 LEI/100 ml) 
09 PARFUM MERCEDES-BENZ ROSE. Apă de Parfum. Floral-proaspăt. Aromă pentru doamne. Pulverizator. Conținut cca. 60 ml. B6 695 8573 | 294 LEI (490 LEI/100 ml) 
10 PARFUM MERCEDES-BENZ LE PARFUM. Apă de Parfum. O aromă lemnoasă-florală de chiparos cu caracter luxuriant și modern. Aromă bărbătească. Pulverizator. 
Conținut cca. 120 ml. B6 695 8568 | 458 LEI (382 LEI/100 ml)   11 PARFUM MERCEDES-BENZ COLOGNE. Apă de Toaletă. Citricele cu nuanțe de piper roz și 
ghimbir subliniază caracterul proaspăt. Aromă bărbătească. Pulverizator. Conținut cca. 40 ml B6 695 8571 | 218 LEI, cca. 75 ml B6 695 8570 | 272 LEI (363 LEI/100 ml) 
12 PARFUM MERCEDES-BENZ MEN. Parfum Mercedes-Benz pentru bărbaţi. Apă de toaletă. Combinație între nuanțe lemnoase și prospețime florală. Pulverizator. Conținut 
cca. 75 ml. B6 695 8225 | 286 LEI (381 LEI/100 ml).

Strategia aromelor

O stea pentru fiecare

Parfumurile pentru doamne și domni subliniază nota personală, 
în timp ce habitaclul autoturismului Mercedes-Benz poate fi 
aromatizat individual cu pachetul AIR-BALANCE. Compozițiile 
aromatizate majestuoase sunt dedicate senzualității, cute-
zanței și eleganței – pentru dumneavoastră aromele noastre 
pun accent pe șarm conștient de sine și lux.

Omul poate face diferența 
între 8.000 de arome.

Pe cele mai bune le-am ales deja pentru dumneavoastră.
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01 CUTIE CONFORT EASY-PACK PENTRU PORTBAGAJ. Pentru depozitarea practică a obiectelor în portbagaj. Cutia poate fi pliată printr-o apăsare de buton, atunci când 
nu este utilizată, și poate fi împinsă cu ajutorul sistemului de șine sub polița spate, pentru economie de spațiu. Capacitate: 7 până la 55 litri la o sarcină maximă de 10 kg. 
A213 695 0300 | 1.562 LEI  02 KIT INTEGRARE iPad AIR® 2. PLUG&PLAY. Kit integrare tip Plug & Play pentru iPad Air® 2 în spate. Suportul basculant și rotativ 
permite o poziționare individuală a tabletei dumneavoastră iPad® în format vertical și orizontal. Toate elementele de comandă ale dispozitivului dumneavoastră rămân liber 
accesibile în acest timp. Suportul și folia de ecran cresc nivelul de siguranţă, în caz de coliziune. Folia protejează, în plus, împotriva zgârieturilor pe display. Suportul trebuie 
împins ușor în locașul prezent pe latura din spate a scaunelor față până la blocarea sigură. Dotare iniţială necesară: „Kit de pre-instalare pentru sisteme Entertainment și 
Confort” (cod dotare specială 866 pentru autoturisme, respectiv cod dotare specială EM4 pentru Van-uri). A205 820 2001 | 1.360 LEI  03 PLASĂ PENTRU FIXAREA 
BAGAJELOR, ÎN PORTBAGAJ. Împiedică alunecarea bunurilor ușoare în timpul cursei. Realizată sub formă de buzunar. A213 860 2901 | 230 LEI  04 MAŞINUȚĂ 
RIDE-ON PENTRU COPII BOBBY MERCEDES-AMG GT S. Cu funcție de iluminat cu LED-uri. Adecvată pentru copii începând cu 18 luni. Producător: BIG. AMG Solarbeam. 
B6 696 2000 | 781 LEI.

Mai multe informaţii despre scaunele de copii gasiţi la pagina 38.

Programul familiei noastre.
Siguranţa este prioritatea noastră. 

Micii pasageri au nevoie de maximă siguranță. De aceea Mercedes-Benz lucrează în permanență la îmbunătățirea continuă  
a protecției copiilor în autovehicul. Accesoriile de origine practice pentru portbagaj oferă suplimentar, față de scaunele 
 exclusive pentru copii, mai multă siguranță în autovehicul: Cutie confort EASY-PACK pentru portbagaj asigură un transport 
 sigur al obiectelor mici, în timp ce plasa pentru bagaje protejează împotriva alunecării. Atât ursuleții, cât și mașinuțele de 
 jucărie vor să ajungă, la urma urmei, în siguranță la destinație.
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A se deplasa împreună cu familia înseamnă a savura și drumul până la atingerea obiectivului. Tot ce este necesar se împachetează 
în gențile sport, de călătorie sau de cumpărături. Desigur, nici bicicletele nu trebuie să lipsească în cadrul unei excursii de 
 primă clasă cu familia. Suportul pentru biciclete montat în acest scop permite o deschidere și închidere comodă a hayon-ului, 
astfel încât bagajele să poată fi scoase cu ușurinţă. Cuva practică pentru compartimentul portbagajului îl protejează împotriva 
 avariilor. Distracția se află întotdeauna la bord: pentru părinți aceasta reprezintă conducerea Clasei V, pentru copii este programul 
distractiv instalat pe tabletă, care garantează și mai multă distracție în timpul deplasării mulțumită sistemului de integrare  
cu deservire simplă și sigură a tabletelor iPad Air®.

01 CUVĂ ÎNALTĂ PORTBAGAJ. Protejează spațiul pentru bagaje de murdărie și zgârieturi. Stabilă, din plastic ușor. A447 814 0141 | 693 LEI  02 GEANTĂ DE SPORT 
ŞI DE VOIAJ. Neagră/gri cu detalii albastre, contrastante. Poliester. Compartiment principal spațios, diverse compartimente interioare și laterale. Curea de umăr căptușită, 
detașabilă și reglabilă. Mânere căptușite. Produsă de Deuter pentru Mercedes-Benz. Dimensiuni cca. 62 x 30 x 30 cm, volum cca. 50 l. B6 695 8081 | 356 LEI  03 JACHETĂ 
DIN FLEECE PENTRU DOMNI. Neagră cu detalii albastre, contrastante. Exteriotr 100 % Poliester. Interior 60 % Poliester/40 % viscoză. Cu sistem antiscămoșare. Fermoar 
față cu protecție pentru bărbie. Buzunare cu fermoar. Mărimi S–XXL. B6 695 5195–5199 | 520 LEI  04 URS DE PLUŞ CLASA G. Bej/roșu. Pluș din poliester. Poate 
fi transformat fie în urs/fie în model Clasa G, prin fermoarul de pe spate respectiv prin cel dispus la podeaua autovehiculului. Dimensiune cca. 35 cm. B6 695 2860 | 272 LEI 
05 CEAS DE MÂNĂ DAMĂ, CLASSIC, GLAMOUR. Argintiu/negru. Carcasă din oțel superior. Cadran negru cu opt cristale Swarovski® ca index de oră cât și cu cristale 
negre Swarovski® Crystal Fine Rocks în centru. Indicatoare luminescente argintii. Geam din sticlă minerală. Curea neagră din piele de vițel. Rezistent la apă până la 5 ATM. 
Diametru 37 mm. Mecanism cu cuarț Miyota GM10. B6 604 1922 | 559 LEI  06 SUPORT DE BICICLETE PENTRU HAYON. Suport de înaltă calitate din aluminiu 
eloxat, montare simplă și sigură pe hayon. Pentru maxim 4 biciclete (respectiv pentru 2 E-Bikes) de aproape orice tip și mărime. Hayon-ul poate fi deschis și cu suportul 
de biciclete montat, dacă acesta este neîncărcat. Fără set suplimentar de lămpi spate, utilizabil, astfel, și fără alimentare cu tensiune în spate. Încărcare maximă: 70 kg. 
Cu închidere. A447 890 1700 | 4.458 LEI  07 GEANTĂ PENTRU CUMPĂRĂTURI. Gri. Pâslă din 100 % poliester. Mânere din material de centură. Buzunar interior cu 
fermoar și cârlig tip carabină. Dimensiuni cca. 26 x 14 x 40 cm. B6 695 2989 | 82 LEI  08 VESTĂ REFLECTORIZANTĂ, COMPACTĂ. Siguranță maximă: Vesta reflec-
torizantă galbenă, strălucitoare cu benzi reflectorizante, fluorescente, vă face vizibil pentru alți participanți la trafic. A000 583 3500 | 41 LEI.
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Tetiera ajustabilă în funcţie de înălţime & 
centura reglabilă permit reglarea scau-
nului pentru copil odată cu creșterea lui 
și permit poziţionarea optimă a centurii 
diagonale în mod optim peste umărul 
copilului.

Spătarul în formă de V are o formă care 
se potrivește perfect pe parcursul întregii 
dezvoltări a copilului și poate fi scos în 
caz de nevoie.

Tapițeria elegantă și în același timp 
 rezistentă are căptușeală moale, deta-
șabilă și lavabilă.

01 SCAUN PENTRU COPIL „BABY-SAFE PLUS II”. Siguranță optimizată, datorită 
carcasei joase de scaun, pentru a conferi o protecție ridicată, în eventualitatea unui 
impact lateral. Perne speciale, pentru menajarea zonelor corporale extrem de sensibile 
ale copiilor mici, în vârstă de până la cca. 15 luni (până la 13 kg). A000 970 1302 | 
1.829 LEI  02 SCAUN PENTRU COPII „DUO PLUS”.  Siguranță optimă pentru 
copii mici de cca. 9 luni până la 4 ani (9 până la 18 kg). Dotat standard printre altele 
cu TopTether, cu o centură suplimentară pentru fixarea părții superioare, cu o centură 
de umăr reglabilă în înălțime, cu canale de ventilare cât și cu puncte de fixare ISOFIX. 
Cu înclinație reglabilă. A000 970 1702 | 2.161 LEI  03 SCAUN PENTRU COPII 
„KIDFIX”. Protecție optimă la impact lateral. Spătar adaptabil fără trepte. Tetieră regla-
bilă în înălțime. Tapițerie detașabilă, lavabilă. Instalare cu ajutorul centurii de fixare 
în 3 puncte sau cu sistemul ISOFIT. Adecvat pentru grupa de vârstă II și III (cca. 3,5 până 
la 12 ani.). A000 970 2002 | 1.517 LEI  04 SCAUN PENTRU COPII „KIDFIX 
XP”. Suport și siguranță, chiar și pentru copii mai mari: Scaunul de înaltă calitate 
„KIDFIX XP” este adecvat pentru copii de cca. 3,5 până la 12 ani (15 până la 36 kg) și 
se fixează la autovehicul cu ajutorul centurii de fixare în 3 puncte sau, suplimentar, cu 
ajutorul ISOFIT. Spătarul poate fi scos, în caz de nevoie, pentru a monta scaunul pentru 
copii „KIDFIX XP” ca element de ridicare al scaunului. A000 970 2302 | 1.758 LEI.

Materialul utilizat în zona capului și în 
zona laterală preia foarte multă energie 
în cazul unei coliziuni. Sarcina exercitată 
asupra copilului, în cazul unui accident, 
este implicit cu până la 20 % mai mică.

Testat. Verificat.  
Testat din nou.  
Și verificat încă odată.
Conduceți întotdeauna în siguranță.

Pentru a putea oferi siguranța maximă, scaunele Mercedes-Benz pentru copii trec de cele mai 
dure teste de laborator și teste la coliziune. Acestea depășesc rigurozitatea cerințelor legale, 
 deoarece scaunele pentru copii sunt testate cu o eficacitate energetică cu până la 50 la sută mai 
mare. De aici rezultă particularități tehnice din punct de vedere al siguranței. Dacă autovehiculul 
dumneavoastră este dotat de exemplu cu sistemul de decuplare automată a airbag-ului însoțitorului 
(cod dotare specială U10), atunci se realizează o clasificare în funcție de greutate. În cazul scau-
nelor pentru copii orientate spre spate se dezactivează airbag-ul însoțitorului, în cazul scaunelor 
pentru copii orientate spre față se activează sau se dezactivează airbag-ul însoțitorului în funcție  
de clasificare. Sistemul funcționează atât la utilizarea conexiunii i-Size/ISOFIX, cât și la utilizarea 
exclusivă a centurii de siguranță pentru fixarea scaunului pentru copil. Un alt avantaj notabil al 
scaunelor pentru copii este montarea simplă. Riscul unei fixări greșite este minimizat, mulțumită 
ISOFIT, ISOFIX sau a centurii de fixare în 3 puncte. Scaunul se adaptează individual la ergonomia 
copilului  dumeavoastă și cucerește prin design-ul de primă clasă, ca de exemplu „KIDFIX XP”.
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08 CUVĂ PORTBAGAJ, ÎNALTĂ. Margine înaltă. Din material sintetic flexibil, rezistentă la șocuri. Potrivită pentru trasportarea alimentelor. A205 814 0800 | 693 LEI   
09 CUVĂ PORTBAGAJ, PLANĂ. Din polipropilenă rezistentă la șocuri cu efect anti-alunecare. Cu structură cu nervuri pentru fixarea cutiei de depozitare, disponibilă separat. 
A253 814 0200 | 430 LEI  10 BARE TELESCOPICE PENTRU PORTBAGAJ, PENTRU PODEA DE ÎNCĂRCARE DE 19 MM, SET COMPLET. Sunt potrivite pentru o împărţire 
flexibilă a portbagajului și asigurarea încărcăturii împotrivă alunecării. Clemele de podea ale barelor pot fi liber poziționate de-a lungul marginii exterioare a podelei de 
 încărcare. Un Kit de pre-instalare din fabrică (cod 942) nu este necesar. A166 860 0034 | 972 LEI  11 COVORAŞ IZOLATOR CU DOUĂ FEȚE. Dispune de o parte cu velur 
de înaltă calitate cât și de o parte anti-alunecare. Acesta protejează podeaua originală a portbagajului împotriva murdăririi. Se poate lega la protecţia în trepte a muchiei 
de încărcare. Disponibil în culoare neagră. A246 680 0046 | 463 LEI  12 REDRESOR CU FUNCȚIE DE MENȚINERE A ÎNCĂRCĂRII, 5 A, PENTRU ACUMULATORI 
CU PLUMB ŞI ACID ŞI PENTRU  ACUMULATORI CU LITIU, ECE. Verifică, încarcă și resuscitează acumulatorul dumneavoastră – chiar și în cazul descărcării complete. 
Corelat cu sistemul electronic complex al autovehiculului dumneavoastră. A000 982 3021 | 580 LEI  13 REDRESOR CU FUNCȚIE DE MENȚINERE A ÎNCĂRCĂRII, 
25 A. Verifică, încarcă și resuscitează acumulatorul dumneavoastră – chiar și în cazul descărcării complete. Corelat cu sistemul electronic complex al autovehiculului 
dumneavoastră. De 25 A. Această variantă este caracterizată printr-un proces mai rapid de încărcare, cât și prin selectarea diferitelor programe de încărcare. 
A000 982 0321 | 2.069 LEI.

14 CUTIE CONFORT EASY-PACK PENTRU PORTBAGAJ. Pentru depozitarea practică a obiectelor în portbagaj. Cutia poate fi pliată printr-o apăsare de buton, atunci când nu este 
utilizată, și poate fi împinsă cu ajutorul sistemului de șine sub polița spate, pentru economie de spațiu. Capacitate: 7 până la 55 litri la o sarcină maximă de 10 kg. A213 695 0300 | 
1.562 LEI  15 DISPOZITIV PENTRU FIXARE A BAGAJELOR. Soluție inteligentă pentru bagajele care nu trebuie să alunece în portbagaj. Poate fi fixată flexibil în jurul încărcăturii 
cu ajutorul benzii tip Velcro. A000 987 0400 | 100 LEI  16 CUTIE PENTRU CUMPĂRĂTURI. Pliabilă, antracit. A203 840 0020 | 54 LEI.

O maşină curată, un şofer liniştit.
Accesoriile de origine destinate protecției și menajării întăresc această afirmaţie. 

Urmele cotidianului pot deveni rapid vizibile într-un autovehicul. Dar nu trebuie neapărat să fie așa. Dacă autovehiculul dumnea-
voastră Mercedes-Benz este dotat cu accesoriile corecte pentru ordine, protecție și menajare aceste urme nu vor fi vizibile. 
Covorașele noastre evidențiate în cadrul numeroaselor teste promit durabilitate îndelungată, precizie de montare și siguranță, 
iar cutiile destinate depozitării cumpărăturilor garantează o bună organizare a spaţiului. Încărcăturile care alunecă sau peri-
colul de a murdări habitaclul aparțin prin urmare trecutului iar dumneavoastră sunteți perfect pregătit pentru orice călătorie.

01 COVORAŞE DIN VELUR CLASSIC, SET, 4 BUCĂŢI. Covorașe din velur Tufting, elegante, de înaltă calitate, cu inscripție Mercedes-Benz brodată. Disponibile în culorile 
originale ale habitaclului autovehiculului. A205 680 0404 9J74 | 553 LEI  02 COVORAŞE DIN VELUR SPORT, SET, 4 BUCĂŢI. De înaltă calitate, combinaţie de velur și 
poliamidă, cu o plăcuţă metalică cu inscripție Mercedes-Benz pe partea șoferului și a pasagerului din faţă. Disponibile în culorile originale ale habitaclului autovehiculului. 
De exemplu negru, modele selectate. A117 680 8400 7N88 | 541 LEI  03 COVORAŞE DIN VELUR EXCLUSIV, PENTRU PARTEA ŞOFERULUI-/ÎNSOȚITORULUI 
CÂT ŞI PENTRU PARTEA DIN SPATE CÂTE 2 BUCĂȚI. Covorașe exclusiv din velur cu pluș deosebit de înalt și dens, cu o plăcuţă metalică cu inscripție Mercedes-Benz. 
Disponibile în culorile originale ale habitaclului autovehiculului. De exemplu negru, modele selectate. A213 680 1806 9K26 | 720 LEI  04 COVORAŞE CLASSIC, 
PENTRU PARTEA ŞOFERULUI-/ÎNSOȚITORULUI CÂT ŞI PENTRU PARTEA DIN SPATE CÂTE 2 BUCĂȚI. Covorașe din pâslă durabile, extrem de rezistente, cu inscripție 
Mercedes-Benz brodată. Exemplu GLC. A253 680 5301 9G32 | 250 LEI  05 COVORAŞE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE CLASSIC, PENTRU PARTEA ŞOFERULUI-/
ÎNSOȚITORULUI CÂT ŞI PENTRU PARTEA DIN SPATE CÂTE 2 BUCĂȚI. Din material sintetic robust, lavabile pentru solicitări maxime. Design modern cu zone adâncite 
și margine înălțată. Marcate cu steaua Mercedes pregnantă. De culoare neagră pentru modele selectate. A176 680 5001 9G33 | 288 LEI  06 COVORAŞE DIN MATERIAL 
SINTETIC TIP CUVĂ, CLASSIC, PENTRU PARTEA ŞOFERULUI-/ÎNSOȚITORULUI CÂT ŞI PENTRU PARTEA DIN SPATE CÂTE 2 BUCĂȚI. Din material sintetic TPE pentru 
solicitări maxime. Acoperă întregul spațiu pentru picioare. Marginile înălțate și designul suprafeței ţin la distanţă murdăria și apa. Marcate cu inscripția Mercedes-Benz 
pregnantă. Exemplu Clasa A. A166 680 3501 9051 | 854 LEI  07 COVORAŞE DIN MATERIAL SINTETIC TIP CUVĂ, CLASSIC, PENTRU PARTEA ŞOFERULUI-/ 
ÎNSOȚITORULUI CÂT ŞI PENTRU PARTEA DIN SPATE CÂTE 2 BUCĂȚI. Din material sintetic TPE pentru solicitări maxime. Acoperă întregul spațiu pentru picioare. Marginile 
înălțate și designul suprafeței ţin la distanţă murdăria și apa. Marcate cu inscripția Mercedes-Benz pregnantă. Exemplu Clasa A. A177 680 3204 9051 | 484 LEI.

Mai multe informații referitoare la acestea și la multe alte produse 
 găsiți pe canalul nostru de YouTube: https://youtu.be/Gaa3f3nwSTY

Mai multe informații referi-
toare la acestea și la multe 
alte produse  găsiți pe 
 canalul nostru de YouTube:  
https://www.youtube.
com/watch?v=syB7TeR-
4DlU
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Barele transversale servesc drept bază multifuncțională pentru toate soluțiile de transport Mercedes-Benz și pentru cele 
 destinate timpului liber, precum suportul de schiuri și snowboard, suporturile de bicicletă și cutiile de acoperiș. Confortul, 
montarea simplă și siguranța maximă sunt garantate.

Gata de plecare – cu suporturile inteligente pentru bicicletă destinate autovehiculului dumneavoastră. Suporturile de bicicletă, 
montate pe acoperiș sau pe hayon, solide și ușoare sunt soluţia ideală de transport pentru bicicletele dumneavoastră.

Practice și comode: Cutiile de portbagaj Mercedes-Benz. Evită lipsa de spațiu sau deplasarea haotică a obiectelor nefixate.
Încărcarea și descărcarea sunt foarte confortabile, mulțumită posibilităţii de deschidere pe ambele părți. Iar bagajele dumnea-
voastră sunt întotdeauna protejate cu ajutorul sistemului cu posibilitate de închidere, chiar și după sosirea la destinație.

01 BARE TRANSVERSALE. Suport multifuncțional din aluminiu cu profil aerodinamic proiectat după design-ul aeronautic, reduce perceptibil zgomotele vântului și se adap-
tează perfect autovehiculului dumneavoastră Mercedes-Benz. Acestea sunt concepute exact pentru caroseria autovehiculului dumneavoastră, ca bază pentru diverse soluții 
de transport Mercedes-Benz. Verificat în cadrul testelor la coliziune. Cu posibilitate de închidere. Exemplu GLC. A253 890 0593 | 1.333 LEI  02 SUPORT SCHIURI ŞI 
SNOWBOARD NEW ALUSTYLE, CONFORT. Pentru maxim 6 perechi de schiuri sau 4 Snowboard-uri, cu posibilitate de închidere. Funcția practică de extragere facilitează 
încărcarea și descărcarea.1 A000 890 0393 | 959 LEI  03 SUPORT DE BAZĂ. Argintiu/negru. Suport din aluminiu, special adaptat la caroseria autovehiculului dumnea-
voastră Mercedes-Benz, ca bază pentru diverse soluții de transport Mercedes-Benz: poate fi montat imediat, fără scule, mulțumită sistemului nou, inovator de fixare rapidă. 
Design Mercedes-Benz aerodinamic, optimizat d.p.d.v. al zgomotelor. Verificat în cadrul testului la coliziune. Cu posibilitate de închidere. Exemplu Clasa E. A213 890 0693 | 
1.142 LEI  04 SUPORT SCHIURI ŞI SNOWBOARD NEW ALUSTYLE, STANDARD. Pentru maxim 4 perechi de schiuri sau 2 Snowboard-uri, cu posibilitate de închidere.1 
A000 890 0493 | 591 LEI  05 SUPORT DE BICICLETĂ NEW ALUSTYLE. Suport extrem de ușor de bicicletă, pentru fixarea unei biciclete pe suportul dumneavoastră de 
bază sau pe barele transversale. Montarea bicicletei este posibilă în două moduri: pe acoperiș sau prin montarea prealabilă, practică, la sol. Rezistența aerodinamică se reduce 
suplimentar, în cadrul deplasărilor fără încărcătură, mulțumită cadrului de sprijin pliabil. Adecvat pentru cadre de bicicletă cu un diametru max. al cadrului de 98 mm în cazul 
țevilor rotunde respectiv 110 x 70 mm în cazul țevilor ovale. A000 890 0293 | 757 LEI  06 SUPORT DE BICICLETE CU PRINDERE PE HAYON, PENTRU DISPOZITIVUL 
DE REMORCARE, PLIABIL, PENTRU 3 BICICLETE, ECE. Montare simplă pe dispozitivul de remorcare și fixare la fel de simplă a bicicletelor dumneavoastră pe suport. Sarcină 
maximă de 54 kg pe fiecare șină de bicicletă. Adecvat pentru majoritatea bicicletelor electrice. Portbagajul se poate deschide în continuare mulțumită mecanismului inteligent 
de descărcare. Suportul poate fi pliat comod, în vederea depozitării. A000 890 1200 | 3.683 LEI  07 SUPORT DE BICICLETE CU PRINDERE PE HAYON, PENTRU 
DISPOZITIVUL DE REMORCARE, PLIABIL, PENTRU 2 BICICLETE. Montare simplă pe dispozitivul de remorcare și fixare la fel de simplă a bicicletelor dumneavoastră pe 
suporturi. Sarcină maximă de 60 kg pe fiecare șină de bicicletă. Adecvat pentru majoritatea bicicletelor electrice. Portbagajul se poate deschide în continuare mulțumită 
mecanismului inteligent de descărcare. Suportul poate fi pliat comod în vederea depozitării. A000 890 1100 | 3.125 LEI  08 CUTIE PORTBAGAJ 450 MERCEDES-BENZ, 
CU DESCHIDERE PE AMBELE PĂRȚI. Volum cca. 450 litri. Sarcină maximă 75 kg.2 Mâner pentru deschidere și închidere ușoară.Neagră A000 840 0300 | 3.460 LEI, 
 argintiu mat A000 840 0200 | 3.460 LEI  09 CUTIE PORTBAGAJ 400 MERCEDES-BENZ, CU DESCHIDERE PE AMBELE PĂRŢI. Volum cca. 400 litri. Sarcina maximă 
75 kg.2 Mâner pentru deschidere și închidere ușoară.Neagră A000 840 0000 | 2.930 LEI, argintiu mat A000 840 0100 | 2.483 LEI  10 CUTIE PORTBAGAJ 330 
MERCEDES-BENZ, CU DESCHIDERE PE AMBELE PĂRŢI. Argintiu mat. Volum cca. 330 litri. Sarcină maximă 50 kg.2 A000 840 0400 | 2.288 LEI  11 MANOMETRU 
PENTRU VERIFICAREA PRESIUNII AERULUI ÎN ANVELOPE. Permite verificarea rapidă a presiunii aerului, atât în cadrul deplasărilor, cât și acasă. Include un etui din piele. 
Modele selectate. B6 658 8140 | 105 LEI  12 TRUSĂ DE SCULE. Toate elementele de care aveţi nevoie pentru a schimba o roată: de la cheie de roată până la mănuși. 
Depozitate practic într-o geantă compactă din material sintetic. Modele selectate. B6 685 0788 | 387 LEI.

1 În funcție de geometria schiurilor.
2 Vă rugăm să țineți seama de sarcina maximă admisă pe acoperișul autovehiculului dumneavoastră.

La pachet, vă rog.
O selecție variată de soluții de transport. 

Să pornim către distracțiile iernii: Suportul multifuncţional pentru schiuri și snowboard de la Mercedes-Benz este mijlocul  ideal  
de transport pentru accesoriile folosite pentru sporturile de iarnă. Cu modelul „Confort” puteți transporta maxim șase perechi 
de schiuri sau patru snowboard-uri, pe suportul „Standard” se potrivesc maxim patru perechi de schiuri sau două Snowboard-uri –  
în funcție de înălțimea de fixare prin legare. Montarea simplă și funcția practică de extragere sporesc distracția din timpul liber 
pe vreme de iarnă.

Mai multe informații referitoare la acestea și la multe alte produse  găsiți 
pe canalul nostru de YouTube: https://youtu.be/gFATMywcqUA

Mai multe informații referitoare la acestea și la multe alte produse  găsiți 
pe canalul nostru de YouTube: https://youtu.be/6ic94EJwKJI
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Configurator de accesorii Mercedes-Benz.

Majoritatea produsele prezentate în această broșură sunt disponibile pentru 
multe serii constructive Mercedes-Benz diferite. În cadrul configuratorului 
nostru pentru accesorii găsiți întregul sortiment disponibil pentru autovehiculul 
dumneavoastră – și mult mai multe: www.mercedes-benz.ro/ 
configuratoraccesorii

Versiune: ianuarie 2018. 
Cu privire la informațiile din această broșură: după încheierea redactării acestei broșuri (01/2018) pot exista modificări care țin de produs. Producătorul își 
 rezervă dreptul de a efectua modificări care țin de design, formă, culoare și specificație în perioada de livrare, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate 
rezonabile în raport cu cumpărătorul, luând în considerare în același timp interesele vânzătorului. Acolo unde vânzătorul sau producătorul  utilizează simboluri 
sau numere pentru a descrie o comandă sau subiectul unei comenzi, nu pot fi derivate drepturi exclusiv în baza acestora. Imaginile pot afișa accesorii și articole 
cu echipamente opționale ce nu fac parte din specificația standard. Culorile pot conține ușoare abateri de la nuanțele prezentate în broșură, ca urmare a restric
țiilor impuse de procesul de tipărire. Prezenta broșură se distribuie la nivel internațional. Ea oferă indicații generale cu  privire la gama de modele, caracteristici, dotări 
speciale adiționale și/sau culori disponibile în diverse țări. Unele modele, caracteristici, dotări speciale adiționale și/sau culori ar putea să nu fie disponibile în 
țara dumneavoastră sau pot fi disponibile în cadrul unei alte specificații. În plus, unele modele,  caracteristici, dotări speciale opționale și/sau culori pot fi disponibile 
numai în combinație cu altele. Dacă doriți informații actualizate și detaliate cu privire la gama de modele, caracteristici, dotări speciale opționale și/sau culori 
 disponibile la nivel național, dar și cu privire la prețurile acestora, vă rugăm să contactați cel mai apropiat Reprezentant Autorizat pentru autovehicule marca 
MercedesBenz. Prețurile prezentate în acest catalog nu inlcud montajul și sunt supuse modificărilor. Pentru a asigura compatibilitatea accesoriilor prezentate  
în această broșură cu autovehiculul dumneavoastră și pentru a obţine o ofertă personalizată de preţ, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat Reprezentant Autorizat 
pentru autovehicule marca MercedesBenz. Preţurile conţin TVA.

Furnizor: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
MercedesBenz Accessories GmbH – O companie Daimler AG
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