
Iarna este o adevărată provocare pentru orice autoturism.  
Asigură-te că autoturismul tău Mercedes-Benz este pregătit  
chiar și pentru cea mai geroasă vreme!

Pregătește-te de iarnă.
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Pregătirea de iarnă cu Mercedes-Benz. 
Introducere.

Treci prin iarnă fără griji! 
Verificarea de iarnă. 

Mercedes în viitor! 
Produse digitale din magazinul Mercedes me.

Dă iernii o nouă strălucire. 
Jante complete Mercedes-Benz.

Iarnă fără compromisuri. 
Anvelope de iarnă de origine Mercedes-Benz.

O fereastră către iarnă. 
Ștergătoare auto.

Ține înghețul iernii sub control! 
Baterii și produse de curățat.

Trăiește experiența toamnei în stilul  
Mercedes-Benz. 
Produse de sezon.
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CONȚINUT PREGĂTIREA DE IARNĂ  
CU MERCEDES-BENZ.
Temperaturile joase schimbă modul în care se comportă autoturismul tău. Iarna, lichidele necesare 
funcționării acestuia necesită formule diferite, iar performanțele îi sunt puse la încercare. La service-urile 
autorizate Mercedes-Benz avem grijă să-ți pregătim autoturismul pentru cele mai dificile condiții ale iernii. 
Echipa noastră de profesioniști va verifica și va avea grijă de fiecare element al autoturismului tău, de la 
cele de siguranță, până la cele ce țin de confort. Un aspect foarte important: vizitele regulate la service-urile 
autorizate Mercedes-Benz te ajută să menții valoarea autoturismului tău la un nivel ridicat. 
 
Vezi mai departe ce oferte atractive ți-am pregătit pentru noul sezon. Printre ele vei găsi seturi de anvelope 
de iarnă de origine Mercedes-Benz precum și jante cu design-uri noi. Pregătește-te de zilele geroase și 
călătorește în siguranță cu Mercedes-Benz.
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TRECI PRIN  
IARNĂ FĂRĂ  
GRIJI!
Venirea iernii este o certitudine, așa că asigură-te că 
autoturismul tău este pregătit. Verifică-i frânele, farurile  
și toate celelalte elemente care îți fac călătoriile din timpul  
iernii mai sigure. Programează-te acum pentru o verificare  
de iarnă în service-urile autorizate Mercedes-Benz. 

Anvelopele sunt cele care au contact direct cu drumul pe 
timp de iarnă. Vino într-un service autorizat Mercedes-Benz 
și verifică starea anvelopelor autoturismului tău. Înlocuiește-
le pe cele vechi, depozitează-le pe cele de vară sau 
achiziționează unele complet noi cu ajutorul Mercedes-Benz. 
De asemenea, descoperă seturile noastre originale de jante 
și adu mai multă strălucire drumului iarna aceasta.

Mai jos găsești câteva dintre serviciile digitale pe care ți le oferim. Descarcă aplicația Mercedes me Store și 
descoperă multe alte servicii adaptate nevoilor tale.

În cadrul unei verificări de iarnă, mecanicii noștri 
profesioniști vor verifica următoarele elemente:

• Presiunea în anvelope și uzura benzii  
de rulare

• Funcționarea și reglarea optimă a luminilor
• Garnitură plăcuțe de frână  

(inspecție vizuală)
• Starea șasiului (inspecție vizuală)
• Nivelul uleiului de motor
• Starea sistemului de climatizare
• Sistemul de spălare a parbrizului și farurilor
• Tensiunea și starea curelei trapezoidale
• Funcționarea claxonului
• Starea ștergătoarelor
• Starea parbrizului

MERCEDS-BENZ  
ÎN VIITOR! 

CONTROL LA DISTANȚĂ
Blochează ușile, deschide geamurile 
sau verifică nivelul combustibilului  

cu o simplă mișcare din deget.

MONITORIZEAZĂ-ȚI CALATORIILE 
Incidentele din timpul parcării 

folosind tehnologia de la bordul 
autovehiculului tău Mercedes-Benz.

NOTIFICĂRI ÎN CAZ DE FURT ȘI 
AVARII ÎN PARCARE

În cazul în care autovehiculul tău  
a fost mutat sau avariat în timp ce  
era parcat, vei primi o notificare 
în timp real pe telefon. Aplicația 
Mercedes me îți va trimite, de 
asemenea, informații privind  

nivelul de avarie. 

LOCALIZARE AUTOVEHICUL
Ți se întâmplă să te întrebi unde 
ai parcat sau cum poți ajunge la 
autovehiculul tău cât mai rapid?  
Te poate ajuta telefonul tău prin 

aplicația Mercedes me, dacă 
autovehiculul tău se află pe o rază  

mai mică de 1,5 km. 

Descarcă aplicația Mercedes me Store  
și alege produsele digitale special adaptate  
autoturismului tău.

*Produsele disponibile pot varia în funcție de echiparea autovehiculului tău.
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Programează-te pentru  
o verificare de iarnă

Rezervă o dată

https://apps.apple.com/cz/app/mercedes-me-store/id1488634540?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daimler.ris.store.ece.android&hl=cs&gl=US
https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/services/online-appointment-booking.html?owda=misc#/dealer


Ja
nt

e 
co

m
pl

et
e 

M
er

ce
de

s-
Be

nz
.

7

TO
A

M
N

Ă
 /

 I
A

R
N

Ă
 2

02
2

Prețurile din această broșură sunt prețuri de retail recomandate, ce includ TVA per bucată (inclusiv pentru anvelopă), fără a include 
manopera. Fiecare service autorizat are dreptul de a-și stabili propriul preț final.
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DĂ IERNII O NOUĂ 
STRĂLUCIRE.

Potrivire perfectă
Pentru călătorii line și confort optim.

Cele mai înalte standarde de siguranță
Analizăm și îmbunătățim continuu jantele, anvelopele și senzorii TPM astfel încât să corespundă celor 
mai înalte standarde Mercedes-Benz.

Frumusețe care durează
Un înveliș special anticoroziv ajută anvelopele noastre să-și păstreze o strălucire de durată.

Reprezentantul nostru din service-urile autorizate Mercedes-Benz îți va oferi toate informațiile necesare 
despre anvelopele și jantele noastre și te va ajuta să alegi cea mai bună variantă pentru autoturismul tău 
Mercedes-Benz.

Frumusețea adevărată durează mai mult decât un anotimp! Iarna aceasta, echipează-ți 
autovehiculul cu cea mai nouă colecție de jante Mercedes-Benz. Designul lor estetic 
se îmbină excelent cu performanța și calitatea. Alege-ți setul favorit de anvelope și 
descoperă ce au de oferit! 

Vezi oferta completă de jante complete  
Mercedes-Benz. 

Descoperă mai mult

2 301,84 lei i TVA inclus

Clasa A (177), Clasa B (247), CLA (118)
Roată completă cu 5 spițe duble

Bridgestone Blizzak LM001 MO

225/45 R 18 91H 

Vezi eticheta produsului >

Q4401419109 0E/1E

2 849,90 lei  TVA inclus

Clasa A (177), Clasa B (247), CLA (118)
Roată completă cu 5 spițe 

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

225/40 R19 93H

Vezi eticheta produsului >

Q4401417134 4E/5E

4 311,35 lei  TVA inclus

Clasa E (213), CLS (257), E Coupé (238)
Roată completă cu 5 spițe duble

Michelin Pilot Alpin 5 MO

Față: 245/40 R19 98V

Vezi eticheta produsului >

Q4401415115 4E/5E

5 115,17 lei  TVA inclus

Clasa E (213), CLS (257), E Coupé (238)
Roată completă cu 5 spițe duble

Michelin Pilot Alpin 5 MO

Spate: 275/35 R19 100V

Vezi eticheta produsului >

Q4401415116 5E/6E

2 338,36 lei  TVA inclus

Clasa C (206)
Roată completă cu 5 spițe duble

Goodyear 

UltraGrip Performance G1 MO

225/50 R17 98H

Vezi eticheta produsului >

Q4401414107 6E/7E

2 557,61 lei  TVA inclus

Clasa C (206)
Roată completă cu 5 spițe duble

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

225/45 R18 95H

Vezi eticheta produsului >

Q4401417149 0E/1E

2 557,61 lei  TVA inclus

Clasa E (213), Clasa E Coupé (238)
Roată completă cu 5 spițe 

Pirelli W SOTTOZERO 3 MO

245/45 R18 100V

Vezi eticheta produsului >

Q4401417132 9E/0E

3 617,20 lei  TVA inclus

Clasa S (223)
Roată completă cu 10 spițe in Y

Bridgestone  Blizzak LM001 MO-S

255/40 R20 101V

Vezi eticheta produsului >

Q4401419112 6E/7E

https://eprel.ec.europa.eu/qr/381497
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595791
https://eprel.ec.europa.eu/qr/408680
https://eprel.ec.europa.eu/qr/409021
https://eprel.ec.europa.eu/qr/529835
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595127
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595003
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382674
https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/services/wheels.html
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Prețurile din această broșură sunt prețuri de retail recomandate, ce includ TVA per bucată (inclusiv pentru anvelopă), fără a include 
manopera. Fiecare service autorizat are dreptul de a-și stabili propriul preț final.
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Diagrama de mai sus are titlu de prezentare. Distanța necesară opririi autovehiculului depinde de modelul, vârsta și frânele acestuia, de 
anvelopele folosite, precum și de suprafața drumului, stilului de condus și condițiilor de trafic. (Sursă: Continental AG)

O bandă de 1,6 mm – adâncime de bandă neadecvată. O extindere foarte periculoasă a distanței  
de frânare.

O bandă de 8 mm – distanță de frânare optimă pe zăpadă.

O bandă de 4 mm – considerată prea puțin adâncă. O creștere semnificativă a distanței de frânare.

+14 m

+26 m

PRegula de bază pentru siguranță la volan în timpul iernii: cu cât este mai adâncă banda de rulare  
a anvelopei, cu atât e mai scurtă distanța de frânare.

PROFILUL ANVELOPEI ESTE ESENȚIAL.
Frânarea pe zăpadă, de la 50 km / h până la oprire completă.

SIGURANȚĂ PE TIMP DE  
IARNĂ FĂRĂ COMPROMISURI, 
CU MERCEDES-BENZ.

3 324,86 lei TVA inclus

Clasa S (223)
Roată completă cu 10 spițe 

Hamkook Winter i*cept evo2 MOE

255/45 R19 104V

Vezi eticheta produsului >

Q44054311000E

2 521,04 lei  TVA inclus

GLA (247), GLB (247)
Roată completă cu 10 spițe 

Continental

WinterContact TS 850 P MOE

215/60 R18 98H

Vezi eticheta produsului >

Q44056111005E

2 849,90 lei  TVA inclus

GLC SUV (X253), GLC Coupé (C253)
Roată completă cu 10 spițe 

Pirelli Scorpion Winter MOE

235/55 R19 101H

Vezi eticheta produsului >

Q4405617100 2E/3E

4 019,07 lei  TVA inclus

GLE (167), GLE Coupé (167), GLS (167)
Roată completă cu 5 spițe 

Pirelli Scorpion Winter MO

Față: 275/45 R21 107V

Vezi eticheta produsului >

Q4401417152 0E/1E

2 813,37 lei  TVA inclus

GLA (247), GLB (247)
Roată completă cu 5 spițe duble

Bridgestone BLIZZAK LM001 MO

235/50 R19 99H

Vezi eticheta produsului >

Q4403019102 4E/5E

2 484,53 lei  TVA inclus

GLC SUV (X253), GLC Coupé (C253)
Roată completă cu 5 spițe 

Bridgestone Blizzak LM-80 EVO MO

235/60 R18 103H

Vezi eticheta produsului >

Q4403019101 2E/3E

4 274,84 lei  TVA inclus

GLE (167), GLE Coupé (167), GLS (167)
Roată completă cu 5 spițe 

Pirelli Scorpion Winter MO

Spate: 315/40 R21 111V

Vezi eticheta produsului >

Q4401417152 2E/3E

3 653,70 lei  TVA inclus

GLS (X167)
Roată completă cu 5 spițe 

Continental

WinterContact TS 850 P MO

275/50 R20 113V

Vezi eticheta produsului >

Q4403011102 1E/2E

3 105,66 lei  TVA inclus

EQC (293)
Roată completă cu 5 spițe 

Bridgestone Blizzak LM005 MO

235/55 R19 105H

Vezi eticheta produsului >

Q4403019102 6E/7E

2 557,61 lei  TVA inclus

EQA (243), EQB (243)
Roată completă cu 10 spițe 

Continental

WinterContact TS 850 P MOE

215/60 R18 102T

Vezi eticheta produsului >

Q44056111006E

https://eprel.ec.europa.eu/qr/626788
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479696
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595018
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595419
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382118
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382216
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595861
https://eprel.ec.europa.eu/qr/482750
https://eprel.ec.europa.eu/qr/420007
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479650
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IARNĂ FĂRĂ 
COMPROMISURI.
Sunt mai multe motive pentru care ar trebui să alegi anvelopele de origine Mercedes-Benz 
iarna aceasta. Cel mai important este faptul că acestea sunt făcute întocmai în concordanță 
cu caracteristicile de condus ale autovehiculelor Mercedes-Benz. Aceasta înseamnă că 
fiecare anvelopă este testată special pentru a se potrivi perfect autoturismului tău. 
 
Mai mult, anvelopele de origine Mercedes-Benz au fost special concepute pentru maximă 
siguranță la drum în condiții de iarnă și noroi. Profilul lor mai adânc asigură o distanță de 
frânare mai redusă cu până la 50% pe drumuri înzăpezite, în comparație cu anvelopele de 
vară. Fiind adaptate la temperaturile de iarnă, componenta de cauciuc previne întărirea lor, 
ceea ce permite menținerea unei aderențe adecvate.

Toate prețurile afișate sunt prețuri brute maxime. Service-urile autorizate Mercedes-Benz le pot micșora în funcție de propriile 
circumstanțe. Pentru mai multe informații, contactează un reprezentant din cadrul unui service autorizat Mercedes-Benz.  
Prețurile sunt valabile până la 31. 12. 2022, în limita stocului disponibil.

Toate prețurile afișate sunt prețuri brute maxime. Service-urile autorizate Mercedes-Benz le pot micșora în funcție de propriile 
circumstanțe. Pentru mai multe informații, contactează un reprezentant din cadrul unui service autorizat Mercedes-Benz.  
Prețurile sunt valabile până la 31. 12. 2022, în limita stocului disponibil.

Vezi oferta completă de anvelope  
de iarnă de origine Mercedes-Benz.

Descoperă mai multe

GLA (247), GLB (247)

Continental WINTERCONTACT TS 850 P MOE
215/60 R18 98H | QALROCO0354793000

Vezi eticheta produsului >  1 368,14 lei TVA inclus

GLA (247), GLB (247)

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO
235/50 R19 99H | QALROBR9370

Vezi eticheta produsului >  2 128,92 lei TVA inclus

GLC SUV (X253), GLC Coupé (C253)

Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE + MO
235/60 R18 103H | QALROGO578554

Vezi eticheta produsului >  1 377,43 lei TVA inclus

GLC SUV (X253), GLC Coupé (C253)

Pirelli SCORPION WINTER MO
235/55 R19 101H | QALROPI2913600

Vezi eticheta produsului >  1 894,72 lei TVA inclus

EQC (293)

Pirelli SCORPION WINTER MO
Față: 235/55 R19 101H | QALROPI2913600
Spate: 255/50 R19 103H | QALROPI2913500

EQA (243), EQB (243)

Continental WINTERCONTACT TS 850 P MOE
215/60 R18 102T | QALROCO0355295000

Vezi eticheta produsului > 1 368,14 lei TVA inclus

 1 894,72 lei TVA inclus

 1 926,85 lei TVA inclus

Vezi eticheta produsului >

Vezi eticheta produsului >

GLE (167), GLE Coupé (167), GLS (167)

Pirelli SCORPION WINTER MO
Față: 275/45R21 107V | QALCZPI2710800
Spate: 315/40 R21 111V | QALROPI2710600

GLE SUV (167), GLE Coupé (167),  
GLS (X167), Clasa G (463)

Continental WINTERCONTACT TS 850 P MO
275/50 R20 113V | QALROCO0354800000

Vezi eticheta produsului >  2 009,01 lei TVA inclus

 3 148,98 lei TVA inclus

 3 695,19 lei TVA inclus

Vezi eticheta produsului >

Vezi eticheta produsului >

Clasa S (223)

Pirelli Winter Sottozero 3XL MO FSL 
255/50 R18 106V | QALROPI3830400

Clasa S (223)

Michelin PILOT ALPIN PA4 MO
255/45 R19 104V | QALROMI300481

2208,64 lei TVA inclusVezi eticheta produsului >  1 956,84 lei TVA inclusVezi eticheta produsului >

Clasa C (206)

Goodyear ULTRA GRIP PERFORMANCE G1 MO
225/50 R17 98H | QALROGO579201

Vezi eticheta produsului >  1 351,01 lei TVA inclus

Clasa C (206)

Michelin PILOT ALPIN 5 MO
225/45 R18 95H | QALROMI120408

Vezi eticheta produsului >  1 415,39 lei TVA inclus

Clasa E (213), CLS (257)

Michelin PILOT ALPIN 5 MO
245/40 R19 98V | QALROMI092979

Vezi eticheta produsului >  1 936,61 lei TVA inclus

Clasa E (213), Clasa E Coupé (238), CLS (257)

Goodyear ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE MO
245/45 R18 100V | QALROGO532415

Vezi eticheta produsului >  1 688,97 lei TVA inclus

Clasa A (177), Clasa B (247), CLA (118)

Continental WinterContact TS 810MO FR M+S 
205/60 R16 92H | QALROCO0353349000

Vezi eticheta produsului > 847,64 lei TVA inclus

Clasa A (177), Clasa B (247), CLA (118)

Bridgestone BLIZZAK LM-001 MO
205/55 R17 91H | QALROBR9364

Vezi eticheta produsului >  1 469,18 lei TVA inclus

https://eprel.ec.europa.eu/qr/479696
https://eprel.ec.europa.eu/qr/382118
https://eprel.ec.europa.eu/qr/801318
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595763
https://eprel.ec.europa.eu/qr/479650
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595763
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595762
https://eprel.ec.europa.eu/qr/482750
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595419
https://eprel.ec.europa.eu/qr/595417
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/596512
https://eprel.ec.europa.eu/qr/409749
https://eprel.ec.europa.eu/qr/531112
https://eprel.ec.europa.eu/qr/408850
https://eprel.ec.europa.eu/qr/408680
https://eprel.ec.europa.eu/qr/529420
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/479420
https://eprel.ec.europa.eu/qr/380993
https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/services/wheels.html


Lichid concentrat curatare 
parbriz, WinterFit  
42 lei TVA inclus  / A002986147109

Solutie  
curatat geamuri 
67 lei TVA inclus  / A001986387112 

Solutie  
dezghetat geamuri 
61 lei TVA inclus  / A000989182511 

Acumulator, 80 Ah 
1 630 lei TVA inclus  / A001982810864 

Acumulator auxiliar, 12Ah 
674 lei TVA inclus  / A000982960825
 

Incarcator baterie  
cu functie de rezerva, 5A 

676 lei TVA inclus  / A0009823021

Redresorul
Controlează, încarcă și resuscitează bateria 
autoturismului tău, chiar și atunci când este 
complet descărcată. Este, de asemenea, în  
perfectă armonie cu electronicele sofisticate  
al autovehiculului tău Mercedes-Benz. 

Dimineți geroase, viscole, țurțuri și troieni de zăpadă.. există multe obstacole pe drumurile de iarnă, însă ai 
alături de tine un aliat puternic. Bateriile originale Mercedes-Benz, care mențin în funcție sistemul Start-Stop 
al autovehiculului tău și te ajută să economisești 1,2 litri de combustibil la 100 km, precum și alte accesorii  
de calitate pentru o iarnă poate fi frumoasă și dură în același timp. Bucură-te de frumusețea ei, dar menține-te 
cu un pas înainte pentru a-i face față.

ȚINE ÎNGHEȚUL IERNII 
SUB CONTROL!
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Zilele scurte de iarnă înseamnă o vizibilitate limitată pentru șofer. Ștergătoarele de origine Mercedes-Benz oferă 
cele mai bune performanțe pentru parbrizul și luneta autoturismului tău. Construcția brațelor aerodinamice pentru 
ștergătoarele parbrizului permite contactul strâns cu suprafața curbată a geamurilor. Aceasta, în schimb, permite 
înlăturarea rapidă și precisă a umezelii și murdăriei. Fii atent la ștergătoarele tale, iar când observi că indicatorul 
negru devine galben, înseamnă că ștergătoarele tale trebuie înlocuite cu unele noi. Este important să-ți menții 
vizibilitatea parbrizului pentru a putea conduce în siguranță.

O FEREASTRĂ  
CĂTRE IARNĂ.
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A (177)
CLA (118)
B (247), GLA (247)
GLB (247)
C (206)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)

A1778209800
A1778209800
A2478200502
A2478201202
A2068201500
A2138203604
A2058204503
A1678209201

 241,52 lei TVA inclus       

 241,52 lei TVA inclus       

 258,28 lei TVA inclus       

 258,28 lei TVA inclus       

 286,66 lei TVA inclus       

 321,15 lei TVA inclus       

 286,66 lei TVA inclus       

 304,82 lei TVA inclus       

A2478206700
A1678204903
A2478207801
A2478206900
A2478206900
A2478206900
A2538208700
A1678204903

 75,66 lei TVA inclus        
 68,97 lei TVA inclus       

 70,02 lei TVA inclus       

 68,97 lei TVA inclus       

 68,97 lei TVA inclus       

 68,97 lei TVA inclus       

 70,02 lei TVA inclus       

 68,97 lei TVA inclus       

Ștergătoare pentru parbriz Ștergătoare pentru lunetă

A (177)
CLA (118)
B (247), GLA (247)
GLB (247)
C (206)
E (213)
GLC (253)
GLE (167)
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Intră pe site

Pentru mai multe informații 
intră pe site-urile noastre.
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TOAMNA  
E DEJA PE DRUM!
Această perioadă a anului vine cu o mulțime de provocări pentru tine și autoturismul tău Mercedes-Benz.  
Credem că e timpul să iei în considerare accesoriile noastre practice și foarte utile, care te vor ajuta să-ți protejezi 
autovehiculul în timpul zilelor ploioase de toamnă.

Pentru mai multe informații, contactează un service autorizat Mercedes-Benz. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil, 
până la 30 noiembrie 2022. Doar produsele selectate din fiecare categorie fac parte din oferta specială de toamnă.

Ofertă de toamnă – 13%

Fără zgârieturi pe bara din spate și pe pragul 
portbagajului.

Protecție portbagaj
Protecția pliabilă pentru portbagaj protejează pragul și bara 
din spate contra murdăriei și zgârieturilor în momentul în 
care introduci sau scoți din portbagaj obiecte sau bagaje 
voluminoase.

• Culoare: negru
• Material: plastic
• Ușor de montat

Menține-ți portbagajul curat.

Covorașe portbagaj
Iată un mod simplu de a proteja interiorul 
portbagajului de murdărie și zgârieturi. Covorașele 
se potrivesc perfect formei portbagajului, fiind 
ideale atunci când transporți bagaje sau obiecte 
umede, murdare sau cu muchii ascuțite, de exemplu 
o trotinetă, un troler sau un cărucior de copii.

• Inodore
• Rezistente la impact
• Polipropilenă rezistentă la rupere
• Structură de fagure anti-alunecare

La vremuri noi, haine noi.

Husă auto AMG de interior
Marginile elastice din față și din spate au grijă ca 
husa să rămână pe poziții, menținând forma exactă 
a autoturismului, în special la modelele AMG, care au un 
design frontal independent. Dezvoltate pentru a-ți proteja 
autovehiculul împotriva prafului și zgârieturilor.

• Strat exterior respirabil
• Fibră sintetică rezistentă la rupere
• Strat interior antistatic din flanel

Covorașe auto perfect potrivite 
autoturismului tău.

Covorașe auto pentru toate anotimpurile 
Covorașele de origine Mercedes-Benz sunt fabricate cu 
înaltă precizie, folosind măsurători exacte, astfel că se 
potrivesc la perfecție cu modelul tău. Se prind ușor cu 
clemă de podea pentru a preveni alunecarea. Fiecare 
covoraș este supus unor testări riguroase înainte de a fi 
aprobat pentru a purta emblema noastră stelată.

• Rezistente în timp
• Nu se decolorează
• Inodore

https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/campaigns/seasonal-product.html


Toate tarifele menționate sunt recomandări ale prețului brut. Pe durata contractului, producătorul își rezervă dreptul de  
a  modifica designul, culoarea sau conținutul comenzilor, atâta timp cât sunt conforme cu interesul distribuitorului și în 
beneficiul clientului. Unele produse pot fi indisponibile pentru anumite modele. Pentru informații suplimentare contactează cel 
mai apropiat service autorizat Mercedes-Benz. Editorii își rezervă dreptul la erori, greșeli sau modificări.

www.mercedes-benz.ro


