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Екстер’єр
Легкосплавні колеса

Аксесуари коліс

Аксесуари стайлінгу

01 50,8 см (20 дюймів) 
10-спицеве колесо



01	 10-спицеве	колесо
 Поверхня: гімалаєвий сірий, обточена до блиску 
 Колесо: 8,5J х 20 ЕТ 62 | Шина: 275/50 R20 
 А166 401 2802 7Х21 

02	 5-подвійно-спицеве	колесо
 Поверхня: срібний титан 
 Колесо: 8,5J х 19 ЕТ 62 | Шина: 275/55 R19 
 А166 401 1702 9765 

03	 7-спицеве	колесо
 Поверхня: срібний титан 
 Колесо: 8J х 18 ЕТ 56,5 | Шина: 265/60 R18 
 А166 401 1602 9765

Дизайн у поєднанні з Характеристиками
Не так багато існує автомобілів, в яких чудовий, елегантний дизайн так переконливо поєднується із вра-
жаючими експлуатаційними характеристиками, як в автомобілях GL-класу. 
Дизайн легкосплавних коліс з оригінальних аксесуарів Mercedes-Benz тут жодним чином не програє: 
великоформатні та все ж диференційовано оформлені моделі надають Вашому GL додаткової характер-
ної риси, котру ні з чим не можна сплутати. 
І хіба то не яскраво виражений характер, що поєднує цей надзвичайний автомобіль зі своїм водієм?

Правові положення відповідної країни призводять до існування великої 
кількості різних модифікацій автомобіля. До того ж ми постійно вдоскона-
люємо наші автомобілі. Через це не кожна комбінація коліс/шин, що наве-
дена у цьому Проспекті, прийнятна для Вашого особистого Mercedes-Benz. 
Ваш партнер Mercedes-Benz постійно має у своєму розпорядженні останні 
дані, такі як результати експертиз Спілки працівників технічного нагляду 
або положення про допуск для кожного колеса Mercedes-Benz, і залюбки 
проінформує Вас з цих питань індивідуально. 
Поставка легкосплавних коліс здійснюється без шин, покриття маточин, 
декоративних ковпачків стрижня клапана та без гвинтів кріплення коліс. 
Для захисту від крадіжки автомобіля Mercedes-Benz ми рекомендуємо 
стопори коліс.
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Екстер’єр
Легкосплавні колеса

01  50,8 см  20 дюймів 03  45,7 см  18 дюймів

02  48,3 см  19 дюймів



01	 5-подвійно-спицеве	колесо
 Поверхня: срібний титан 
 Колесо: 8,5J х 20 ЕТ 62 | Шина: 275/50 R20 
 А166 401 1402 9765 

02	 7-спицеве	колесо
 Поверхня: сірий, обточена до блиску 
 Колесо: 8,5J х 19 ЕТ 62 | Шина: 275/55 R19 
 А166 401 2902 7Х21 

03	 5-подвійно-спицеве	колесо
 Поверхня: срібний титан 
 Колесо: 8,5J х 19 ЕТ 62 | Шина: 275/55 R19 
 А166 401 1302 9765 

04	 10-спицеве	колесо 
 Поверхня: срібний титан 
 Колесо: 8J х 18 ЕТ 56,5 | Шина: 265/60 R18 
 А166 401 1202 9765

05	 7-спицеве	колесо 
 Поверхня: срібний титан 
 Колесо: 8J х 18 ЕТ 56,5 | 
 Шина: 265/60 R18 
 А166 401 1502 9765

02  48,3 см  19 дюймів

03  48,3 см  19 дюймів01  50,8 см  20 дюймів

04  45,7 см  18 дюймів
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Вибирайте колесо за власним бажанням он-лайн.

У нашому конфігураторі аксесуарів, клацаючи «мишкою», Ви можете побачити як 
виглядатимуть легкосплавні колеса Mercedes-Benz на Вашому автомобілі. Відвідайте нас в 
інтернеті за адресою www.mercedes-benz-accessories.com.

Довга дорога до досконалості

Легкосплавні колеса Mercedes-Benz дозволяють Вашому автомобілю 
не тільки мати кращий вигляд, вони забезпечують Вам також найви-
щий рівень безпеки. 
Адже всі колеса, якщо брати до уваги навантаження та розміри, 
точно підібрані для Вашого автомобіля. До того моменту, як Ваші 
легкосплавні колеса отримають можливість надійно супроводжувати 
Вас у всіх Ваших поїздках, вони проходять значну на обсягом про-
граму розробки та випробовувань. 
Кожний дизайн колеса має при цьому витримати різноманітні випро-
бовування на міцність за суворими нормативами Mercedes-Benz, які 
усі без винятку перевищують передбачені законом вимоги. Серед 
них спеціальні методи випробовування, що імітують реальні виклики 
дорожнього транспортного руху, а також дослідження матеріалів у 
найсучасніших рентгенівських апаратах. 
Обточені до блиску колеса проходять додаткові випробовування, такі як 
висококорозійний сольовий туман або 28-денна програма зміни кліма-
тичних умов. І тільки після того, як успішно проведені усі випробовуван-
ня, колеса можуть бути включені до асортименту як оригінальні легко-
сплавні колеса Mercedes-Benz. Здійсніть індивідуальний підбір для 
свого автомобіля перевірених та допущених до використання оригіналь-
них легкосплавних коліс Mercedes-Benz та спокійно відправляйтесь із 
ними у далеку мандрівку. 

ЯКІСТЬ Екстер’єр
Легкосплавні колеса

05  45,7 см  18 дюймів
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07	 Декоративні	 ковпачки	 стрижня	
клапана,	чорні	

 Благородний відблиск у новому 
дизайні

 
08	 Стопор	коліс	
 Набір із кодованого ключа та по одно-

му стопорному гвинту на колесо

09	 Манометр	 для	 перевірки	 тиску	
повітря	в	шинах	

 Дозволяє швидку перевірку тиску 
повітря в шинах у дорозі та удома, 
адже оптимальний тиск повітря в 
шинах економить паливо та зменшує 
зношення шин. Підходить для усіх 
клапанів автомобільних шин, а також 
для клапанів велосипедних шин. До 
комплекту входить шкіряний футляр. 

Покриття	маточин
Захищайте маточину від забруднення. Є у таких модифікаціях:

01 Чорні з хромовою зіркою 
02 Класичний родстер-дизайн чорного кольору 
03 Класичний родстер-дизайн синього кольору

04 Сірий з хромовою зіркою 
05 Срібний титан з хромовою зіркою 
06 Срібний стерлінг з хромовою зіркою
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10	 Накладка	під	дверну	ручку,	блискуче	хромована	
 Блискуче завершення хромового оздоблення для Вашого автомобіля.  

До того ж – це ефективний захист від подряпин лакового покриття. 

11	 Насадка	для	повітрозабірників	
 Блискуче хромована приманка для очей: 6-секційний комплект для повітроза-

бірників капота двигуна. 

12	 Підніжки	в	алюмінієвій	оптиці,	зі	світлодіодним	підсвічуванням
 Зробіть акцент на позашляховому характері Вашого Mercedes-Benz через один 

особливо стильний елемент: підніжки в алюмінієвій оптиці з підсвічуванням та зі 
спеціальними потовщеннями для запобігання зісковзанню. 

 У продажу з І кв. 2013 року. 

13	 Бризковики
 Захищають днище та боковини кузова автомобіля від камінців та забруднення.  

У продажу попарно для переднього та заднього мостів. Колір – чорний. 

	 Ланцюг	протиковзання	|	без	фото	
 Високоефективний ланцюг для максимальних навантажень та відмінного тягово-

го зусилля на снігу та льоду. Швидкий монтаж із замком з передньої сторони.

Екстер’єр
Аксесуари коліс

Аксесуари стайлінгу



Телематика
Мультимедіа

Навігація 

Телефонія
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Телематика
Мультимедіа

Навігація 

Телефонія

01 iPad® Fond-Integration Plus



A

B C01

01	 Розважальна	система	для	пасажирів	задніх	сидінь	
Елегантна система DVD здатна вивести Ваші DVD-відео, улюблені фото і зображення, і навіть відеоігри 
на два чудові 17,8-см- кольорові екрани, не заважаючи при цьому водієві та не обмежуючи йому огляд 
назад. Опційно окремий показ відео на обох моніторах дозволяє перегляд індивідуальних програм. 
До того ж інші носії інформації можуть застосовуватися через блоки під’єднання AV-IN або інтерфейси 
USB та карток SD. 
Включно із двома інфрачервоними (ІЧ) навушниками та блоком дистанційного керування. 
Відео кабель, який слід замовляти окремо, дозволяє відтворення відео- та фотофайлів із зо-
внішніх джерел. 
Для автомобілів з та без коду 866 (підготовка для Розважальної системи для пасажирів задніх 
сидінь). 

Технологія у поєднанні з дозвіллям
Великоформатний автомобіль для далеких подорожей. GL-клас не знає меж – так само, 
як і продукти телематики, представлені на цих сторінках. 
Безмежно хороший настрій на задніх сидіннях автомобіля завдяки системам дозвілля, 
що найкращим чином можуть розважити пасажирів будь-якого віку. До цього додаються 
безмежні комунікативні можливості для водія та пасажирів на передньому сидінні – від 
інтернету до Facebook®, від комфортної телефонії до навігації.

Блок дистанційного керування (А), 2 ІЧ навушники (В) та різ-
номанітні блоки під’єднання мультимедіа (С):  
Розважальна система для пасажирів задніх сидінь пропонує 
усе, чого вимагає система дозвілля автомобіля.
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02

03 04

02	 SD-карти	пам’яті	
COMAND онлайн Вашого автомобіля має гніздо для SD-карт пам’яті. Використовуйте ці SD-карти пам’яті для того, щоб 
безпосередньо програвати музику або передавати її на жорсткий диск своєї системи COMAND. 

03 iPad® Fond-Integration Plus 
Зручна станція стикування ергономічна та безпечно оснащує Ваш Merсedes-Benz медіаплеєром iPad® з усіма звичними 
функціями. Доступними залишаються усі під’єднання, такі, наприклад, як для Ваших навушників. Кріплення можна на-
гинати та повертати на 90°. Окрім того акумуляторну батарею iPad® можна заряджати через інтегрований інтерфейс 
USB за допомогою Вашого зарядного кабелю. Призначений для iPad®, iPad®2 та iPad®3.

04 iPad® Fond-Integration 
Кріплення для Ваших iPad®, iPad®2 або iPad®3 просто фіксують до балки підголівника, їх можна знову демонтувати в 
будь-який час. Ви можете нагинати кріплення та повертати його на 90°. Завдяки бічним пазам усі під’єднання для Ваших 
iPad® залишаються доступними. 

Телематика
Мультимедіа



01	 Drive	Kit	Plus	для	iPhone®1

За допомогою «Drive Kit Plus для iPhone®» Ваш iPhone® 4/4S повністю інтегровано до GL-класу. 
Інтегрування відбувається шляхом узгодженості програми Merсedes-Benz, що називається 
«Digital DriveStyle» та інтерфейсу «Drive Kit Plus для iPhone®» в автомобілі, до якого підключають 
та через який заряджають iPhone®. 

Програма «Digital DriveStyle» безкоштовно є в iTunes® App Store2. У програмі чисельні функції 
ідеально інтегровані до нового революційного інтерфейсу користувача, який відображається на 
дисплеї автомобіля3. Обслуговування програми «Digital DriveStyle» при під’єднаному iPhone® 
відбувається зручно та надійно через ергономічно вигідний контролер.
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Деякі функції програми «Digital DriveStyle»: 

• Прогресивне навігаційне рішення Garmin® з даними про стан на дорогах у режимі 
реального часу, пошуком спеціальних цілей та зображення карти у 3D. 

• Здійснюваний GoogleTM локальний пошук спеціальних цілей за допомогою 
StreetViewTM та передавання цілей до навігації. 

• AUPEO! Персональне радіо з індивідуальною музичною програмою. 
• Інтернет-радіо національних та іноземних радіостанцій. 
• Доступ до назв збережених пісень Вашого iPhone®. 
• Читаються4 Facebook® Feeds та Twitter® Tweets друзів. 
• Соціально інтерактивне сприйняття шляхом «Sharing» та «Posting» наприклад на-

зви пісні, що звучить, або цілі навігації у Facebook® та Twitter®.
• GlympseTM: інформуйте своїх друзів у режимі реального часу про місце свого 

перебування, швидкість автомобіля та розрахунковий час прибуття. 
• Наочний CarFinder з автоматичним збереженням даних про місце знаходження 

автомобіля в iPhone®. За допомогою інтегрованої навігації пішохода в iPhone® 
зручно знову знайти свій автомобіль.

1 доступно орієнтовно з І кв. 2013 року. 
2 програма «Digital DriveStyle» а є в iTunes® App Stores у Німеччині, 

Франції, Італії, Великій Британії, Австрії, Швейцарії. На черзі інші 
країни з iTunes® App Store. 

3 у поєднанні з Audio 20 CD або CОMAND Онлайн. 
4 мови: німецька, англійська, італійська, французька. 

Social: Читайте у дорозі Feeds і Tweets своїх 
друзів.4

Media: Обирайте свою улюблену музику на 
власному iPhone® через Coverflow.

Places: Здійснюйте пошук спеціальних цілей 
через GoogleTM і передавайте їх безпосередньо до 
навігації.

Подальшу інформацію Ви можете 
отримати за адресою
http://digitaldrivestyleapp.com

Телематика
Мультимедіа
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01	 CОMAND	Онлайн	з	DVD	програвачем	на	шість	дисків
Потужна мультимедійна система з DVD програвачем на шість дисків, навіга-
цією жорстким диском, телефонною клавіатурою, а також інтернет-браузе-
ром на 17,8-см кольоровому дисплеї з високим розділенням. 
• Навігація з зображенням карти у 2D-3D, асистент ліміту швидкості та 

автоматична система огляду пробок (ТМС Pro). 
• Вільний пошук в інтернеті можливий тільки під час зупинки автомобіля. 
• MUSIC REGISTER з накопичувачем на 10 ГБ для різних форматів аудіо-

файлів (MP3, WMA, AAC), USB-інтерфейс включно із індикатором CD-
Cover та AUX-IN-під’єднанням (у підлокітнику в середній частині сидін-
ня), Bluetooth® – інтерфейс з функцією «вільні руки» та Audio Streaming 
для передавання музики, гніздо для SD-карти пам’яті, DVD-відео.

• Система вибору мови LINGUATRONIC для аудіо, телефону та навігації. 
• Використання пристроїв Merсedes-Benz Аррs для CОMAND Онлайн. 

Новини: 
Ви маєте доступ до новин з усього світу у таких категоріях як еконо-
міка, політика або технологія.

Пошук місця паркування: 
Навколо місця перебування Вашого автомобіля Ви можете шукати 
місце можливого паркування, дізнаватися про вільні місця, тарифи на 
паркування та години роботи.

Фінанси від Morningstar1: 
Ви отримуєте інформацію від фондової рейтингової агенції 
Morningstar щодо індексів та акцій. Звертаємо Вашу увагу на те, що 
дані про курси передаються не в режимі реального часу.

Merсedes-Benz Аррs можна отримати за адресою http://apps.mercedes-benz.com для наступних ринків: Німеч-
чина, Австрія, Швейцарія, Франція, Італія та Велика Британія. 

Прохання з’ясовувати у свого партнера Merсedes-Benz, чи придатний Ваш мобільний телефон для використання 
CОMAND Онлайн. 

Телефонний модуль Merсedes-Benz з Bluetooth® (SAP) з інтегрованим модулем UMTS та прямим підключенням 
до зовнішньої антени забезпечує швидке, стабільне та надійне з’єднання CОMAND Онлайн з Інтернетом (див. 
стор. 20). 
1 програми доступні з IV кв. 2012 року. 

Подальшу інформацію про програми 
Merсedes-Benz Аррs Ви можете 
отримати за адресою
http://apps.mercedes-benz.com
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02	 Путівник	по	Європі	та	по	ресторанах	Європи	SD-карта	для	CОMAND	Онлайн	
версія 2012/2013 

Готелі, ресторани, визначні місця та спеціально вибрані маршрути для всієї Європи: інфор-
мація з відомих путівників Michelin надійно покажуть Вам дорогу. Використовуйте також 
фото, пояснення і навіть аудіо-файли під час проходження маршруту. Путівник пропонують 
як SD-карту у місцях продажу Merсedes-Benz. 

З IV кв. 2012 пропонується також через інтернет-магазин за адресою: http://apps.mercedes-benz.com 
для наступних ринків: Німеччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Італія, Швеція, Іспанія, Нідерланди, 

Бельгія та Велика Британія. 

03	 DVD	з	навігацією	по	Європі
А Ви знаєте, що ми щорічно оновлюємо 20 відсотків інформації на наших навігаційних CD- 
та DVD-дисках? І це не тільки нові вулиці, під’їзди і роз’їзди, а також нові правила регулю-
вання руху транспортних засобів, нові спеціальні цілі, такі як автозаправні станції або рес-
торани, а також нові освоєні країни, передовсім у Східній Європі. 

Для придбання останніх навігаційних CD- та DVD-дисків завітайте до інтернет-магазину за адресою: 
http://shop.mercedes-benz.com.

04	 Audio	20	CD	з	CD-програвачем	на	6	дисків
Подвійний радіо-тюнер з 14,7 см кольоровим TFT-дисплеєм. 
Bluetooth® – інтерфейс з функцією «вільні руки» та Audio 
Streaming. CD-програвач може відтворювати формат МР3. 

05 Becker® MAP PILOT 
Перетворює Ваше радіо Audio 20 та потужні навігаційну систе-
му з представленням карти в 3D. Becker® MAP PILOT викорис-
товує кольоровий 14,7-см дисплей серійного виробництва і 
дозволяє зручне управління вашим автомобільним контроле-
ром та клавіатурою Audio 20. 

Під’єднуваний навігаційний модуль можна через USB зручно 
з’єднувати з Вашим ПК для того, щоб мати можливість онов-
лювати, а також завантажувати версії більш високого рівня з 
інтернет-сторінки Becker® MAP PILOT. 

Є у продажу в Європі, Росії, Туреччині та Китаї. 

Телематика
Мультимедіа

Навігація
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Телефонний модуль + 
SIM-карта

Телефонний модуль
+ мобільний телефон

02	 Телефонний	модуль	Merсedes-Benz	з	Bluetooth® (SAP1)2 
Інтернет, телефонію та навігацію заново переживати у Вашому GL-класі – за допомогою комбінування телефон-
ного модуля Merсedes-Benz з Bluetooth® (SAP) та мультимедійної системи CОMAND Онлайн. Телефонний модуль 
з інтегрованим модулем UMTS та прямим під’єднанням до зовнішньої антени автомобіля забезпечує швидке, 
стабільне і надійне з’єднання CОMAND Онлайн з Інтернетом. Ви зможете одночасно телефонувати та користува-
тися через CОMAND Онлайн Merсedes-Benz Аррs, а також переглядати і читати SMS. 

Одночасно Ви зможете повністю використовувати функції комфортної телефонії: зручне управління через Вашу 
мультимедійну систему, вільне спілкування з використанням Ваших особистих контактних даних на SIM-карті 
Вашого мобільного телефону і таке інше. Окрім того Ваш мобільний телефон у разі потреби можна буде заря-
джати струмом через USB-інтерфейс. Телефонний модуль з Bluetooth® (SAP2) можна на вибір використовувати 
через SIM-карту у Вашому мобільному телефоні, або її можна вставляти безпосередньо в модуль і здійснювати 
зв'язок незалежно від Вашого мобільного телефону. Багато провайдерів мобільного зв’язку пропонують для цьо-
го так звані мульти-SIM-карти на вже наявний у Вас Договір. 

1 SAP (Sim Access Profil) дозволяє зчитувати дані з SIM-карти Вашого мобільного телефону. 
2 Тільки у поєднанні з комфортною телефонією (код 386). У продажу з IV кв. 2012 року. 

Подальшу інформацію про телефонний модуль, оновлення програмного 
забезпечення, а також список підтримуваних мобільних телефонів Ви можете 
отримати за адресою www.mercedes-benz.com/connect у сфері комфортної 
телефонії. 

01	 Mercedes-Benz	InCar	Hotspot	
Приносить Інтернет до Вашого Merсedes-Benz. Все, що Вам потрібно, це здатний 
працювати через WLAN (безпроводову локальну мережу) кінцевий пристрій, та-
кий як ноутбуки, мобільні телефони або багато типів  МР3-програвачів. Через 
зовнішню антену Вашого автомобіля ця система підтримує швидке та стабільне 
з’єднання з такими мережами як  HSDPA/UMTS або GSM/GPRS/EDGE. Одно-
часно під’єднаними можуть бути до чотирьох кінцевих пристроїв. 

Системні передумови: комфортна телефонія (код 386), здатний працювати через 
WLAN кінцевий пристрій з інтерфейсом WLAN IEEE 802.11 b/g, здатна до нако-
пичення даних SIM-карта.
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03	 Тримач	для	мобільного	телефону	
У виборі мобільного телефону для свого Merсedes-Benz Ви тепер незалежні 
так, як ще ніколи раніше: простим «клац!» Ви можете здійснити заміну трима-
ча мобільного телефону – це триває секунду, не довше, аніж просто покласти 
телефон на своє місце – до тримача. Саме тому заміна Вашої моделі теле-
фону і навіть почергове використання різних моделей тепер більше не є про-
блемою – комфортна телефонна техніка тут також не виняток.
 

Подальші переваги: 
• оптимальна якість прийому завдяки використанню зовнішньої антени 

автомобіля 
• функція зарядки акумулятора для Вашого мобільного телефону 
• доступ до внутрішньої пам’яті телефону 
• зручне управління через мультифункціональне кермове колесо

Тільки у поєднанні з комфортною телефонією (код 386).

Є у продажу тримачі для багатьох популярних мобільних телефонів від: 

Nokia: N8-00, 6303, 6303i classic, C5-00 

Apple®:  iPhone® 4S, iPhone® 4, iPhone® 3GS, iPhone® 3G 

BlackBerry: 9790 Bold, 9900 Bold, 9780 Bold, 9700 Bold, 9105 Pearl 
3G, 8300, 8310, 8320 Curve 

Sony Ericsson:      K850i

Подальшу детальну інформацію про телефонування в автомобілі Ви можете отримати 
за адресою www.mercedes-benz.com/connect або запитуйте у Вашого партнера 
Merсedes-Benz.

Телематика
InCar Hotspot

Телефонія
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01 Накладка порогу, з підсвічуванням.

Інтер’єр
Оздоблення салону 

Безпека дітей 
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Ексклюзивність у поєднанні з простором
01	 Кермо	з	дерева	та	шкіри	

Унікальна річ з дерева цінних порід. Кермові колеса з дерева та шкіри Merсedes-Benz є шедевром ручної 
роботи, який ексклюзивним чином надає вагомості внутрішньому просторові Вашого автомобіля. Запи-
туйте у Вашого партнера Merсedes-Benz про кермові колеса, що пасують до інтер’єру Вашого автомобіля. 

02	 Плічка	
Без збірок на одязі з так само елегантною, як і практичною плічкою з хромованого металу. Просте мон-
тування на підголівнику сидіння водія та/або переднього сидіння. 

03	 Спортивного	вигляду	педальний	пристрій	з	високоякісної	сталі	
Точний виступ: елегантно піднята високоякісна сталь та виступи, які запобігають зісковзанню, є свідчен-
ням спортивних амбіцій. 

04	 Накладка	порогу,	з	підсвічуванням
Характерний, сяючий білим блиском і вдень і вночі надпис «Merсedes-Benz» є елегантно відполірованою 
планкою з високоякісної сталі. 

Доведено: поїздка в GL-класі – це особлива подія. Чи можна насправді це ще 
покращити? 

Візьмемо наприклад кермо з дерева та шкіри. Відмінно пасує до інтер’єру Ва-
шого автомобіля. Насолоджуйтесь стильною оптикою завилькуватого дерева 
цінних порід там, на чому постійно зупиняється Ваш погляд.
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Інтер’єр
Оздоблення салону

Килимки	Merсedes-Benz	
Килимки мають підтвердити свою зірковість під час численних випробову-
вань: тривала зносостійкість, тривалий час зберігається колір та здатність 
забезпечувати нейтральні запахи і після третьої зими використання є тими 
вимогами, які слід безкомпромісно виконувати. До того ж вони точно відпо-
відають розмірам Вашого Merсedes-Benz, адже під час виготовлення за осно-
ву беруть комп’ютерні CAD-дані Вашого автомобіля. Для кріплення до підло-
ги застосовують затискачі, які запобігають зсуванню килимків. 

05	 Велюровий	килимок	CLASSIC	
Елегантний якісний велюровий тафтінг-килимок, прикрашений металевими сму-
гами з надписом Merсedes-Benz. У продажу є оригінальні кольори, що ідеально 
пасують до інтер’єру Вашого автомобіля. 

Вражаюча міцність. 

З килимками Merсedes-Benz Ви можете бути абсолютно впевненими. 
Кожний килимок має показати себе найкращим чином, поки йому дове-
деться захищати Ваш автомобіль від бруду та вологи. Він має пройти мак-
симально тяжкі випробовування терміну служби та тест на стирання. Крім 
того, він має протистояти сонцю, бруду та ваговим навантаженням і не 
може виглядати блідим і після багатьох випробовувань. 

У своєму автомобілі Ви можете самі переконатися у високій якості килим-
ків Merсedes-Benz: точно підігнані до розміру місця для ніг, прикріплені 
до підлоги автомобіля спеціальними затискачами, котрі запобігають зсу-
ванню, і килимки мають абсолютно стабільну форму завдяки спеціальній 
шаровій структурі. Ваші килимки спроможні виконати будь-яке завдання, 
що Ви поставите їм чи на них.

ЯКІСТь 



01 02

Безпека	дітей	на	Merсedes-Benz	
Системи ременів безпеки для дітей на Merсedes-Benz мають за бажанням авто-
матичне розпізнавання дитячого сидіння (AKSE). Якщо Ваш автомобіль оснаще-
ний AKSE (код U18), то надувна подушка безпеки перед переднім сидінням по-
ряд з водієм автоматично деактивується, поки там вмонтовано дитяче сидіння з 
AKSE. Усі дитячі сидіння можуть застосовуватися в автомобілях і без жорсткого 
кріплення ISOFIX. 

Дитячі сидіння Merсedes-Benz Ви отримуєте в дизайні «лімітед 
чорний». Оббивка миється і дуже міцна. Опційно передбачено, 
що ви отримуєте для дитячих сидінь «BABY-SAFE plus II», «DUO 
plus» та «KIDFIX» змінні футляри для головної частини фланель-
но-сірого та чилі-червоного кольору (фото 04 та 05). 

до 15 місяців 8 місяців
до 4 років

вимикання 
airbag

до 13 кг 9 до 18 кг
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Інтер’єр
Безпека дітей

від 3,5
до 12 років

від 15
до 36 кг

Дитяче	сидіння	«BABY-SAFE	plus	II»	
Оптимальна безпека через глибоко сформовану чашу сидін-
ня з високими бічними захисними прокладками. Спеціальні 
подушки для розвантаження особливо чутливих зон тіла ма-
леньких дітей у віці приблизно до 15 місяців (до 13 кг). 

Дитяче	сидіння	«DUO	plus»	
Оптимальна безпека для маленьких дітей у віці від приблизно 
від 8 місяців до 4 років (від 9 до 18 кг). Серійне оснащення 
зокрема жорстким кріпленням ISOFIX, TopTether, додатковим 
ременем для фіксації голови, регульованим по висоті реме-
нем для плечей, а також вентиляційними каналами. Опційно 
є у продажу з AKSE. Регулюється кут нахилу. 

Дитяче	сидіння	«KIDFIX»	
Підвищене сидіння для оптимального захисту бічними про-
кладками з регульованою по висоті спинкою. Додатково до 
трьох точкового ременю «KIDFIX» жорстко закріплюється ще 
системою ISOFIX. Опційно є у продажу з AKSE. Для дітей ві-
ком від 3,5 до 12 років (від 15 до 36 кг).

	05	Змінні	футляри	для	головної	частини	
Є у продажу для моделей дитячих сидінь «BABY-SAFE plus II», 
«DUO plus» та «KIDFIX» фланельно-сірого (фото 04) та чилі-
червоного кольору (05). 

01

02

03

04 - 
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Багажник
і Транспортування

Системи транспортування
Аксесуари багажника

Система транспортування 
велосипедів на задній частині 
кузова для тягово-причіпного 
пристрою, відкидна

01



03 04 05

01 05 02

GL-клас пропонує надто багато захоплюючих опцій, щоб жити тільки сірим бу-
денним життям. А тому оригінальні аксесуари у цьому Розділі пропонують Вам 
подальші функції, котрі відповідають Вашим індивідуальним запитам. 

Байдуже, шукаєте Ви пригод на лижах чи на своєму гірському велосипеді, сис-
теми транспортування Merсedes-Benz функціонують настільки ж розумно та на-
дійно, як і сам GL-клас. 

Зручне завантаження та розвантаження через 
відкриття боксів на обидва боки. 

чорний металік титановий металік матове срібло

Функція у поєднанні з пригодою 
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Багажник і 
Транспор-

тування
Системи транспортування

Тримач	на	рейлінгах	Alustyle	Easy-Fix	II	
Точно підігнаний до кузова Вашого Merсedes-
Benz алюмінієвий транспортер на основі 
транспортних рішень для багатьох автомобі-
лів Merсedes-Benz: транспортер лиж та сно-
убордів, транспортер велосипедів або дахові 
бокси. 
Монтується без інструментів вручну завдяки 
новому інноваційному швидкозатискному 
кріпленню. Аеродинамічний, шумооптимізо-
ваний дизайн Merсedes-Benz. Перевірено на 
зіткнення з іншими предметами. Закриваєть-
ся за замок. 

Сумка	для	транспортування	та	зберігання	
для	поручневої	системи	транспортування	
Alustyle
Міцна сумка з високоякісного нейлонового 
волокна забезпечує Вашій системі тримачів 
на рейлінгах Alustyle захист під час зберіган-
ня та транспортування. 

Дахові	бокси	Merсedes-Benz	
Підігнаний до Вашого Merсedes-Benz аероди-
намічний дизайн з украй витривалого та зно-
состійкого матеріалу. Для простого, швидко-
го кріплення до Вашої системи тримачів на 
рейлінгах. Особливо зручне завантаження та 
розвантаження завдяки опції відкриття боксів 
на обидва боки. З обох боків можливе за-
криття на ключ. 

Даховий	бокс	450	Merсedes-Benz	
Бокс для сім’ї. Місткість бл. 450 л. Є у про-
дажу такі кольори: чорний металік та матове 
срібло. Максимальне навантаження 75 кг. 
Прохання слідкувати при цьому за допусти-
мим навантаженням на дах Вашого автомо-
біля. Опційно є у продажу як аксесуар: набір 
різнорозмірних сумок та блок утримання 
лиж.

Даховий	бокс	330	Merсedes-Benz	
Спортивний бокс. Місткість бл. 330 л. Є у 
продажу такі кольори: титановий металік та 
матове срібло. Максимальне навантаження 
50 кг. Прохання слідкувати при цьому за до-
пустимим навантаженням на дах Вашого ав-
томобіля. Опційно є у продажу як аксесуар: 
набір різнорозмірних сумок та блок утриман-
ня лиж. 

Даховий	бокс	400	Merсedes-Benz	
Мультифункціональний бокс. Місткість бл. 
400 л. Система зачеплення для полегшення 
закривання і відкривання. Є у продажу такі 
кольори: матове срібло та чорний металік. 
Максимальне навантаження 75 кг. Прохання 
слідкувати при цьому за допустимим наванта-
женням на дах Вашого автомобіля. Опційно є 
у продажу як аксесуар: набір різнорозмірних 
сумок та блок утримання лиж. 
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Набір	різнорозмірних	сумок	
Для дахових боксів Merсedes-Benz 
Відповідного розміру сумки зі зносостійкого 
та водостійкого поліестру чудово використо-
вують додатковий багажник Вашого дахового 
боксу. Усі сумки мають зручні плечові ремені 
безпеки. 

Набір	різнорозмірних	сумок	для	Дахово-
го	боксу	450	
Набір з чотирьох сумок, а також двох лижних 
сумок для макс. по дві пари лиж.* Лижну сум-
ку можна також придбати окремо. 

Набір	різнорозмірних	сумок	для	Дахово-
го	боксу	330
Набір з чотирьох сумок .

Набір	різнорозмірних	сумок	для	Дахово-
го	боксу	400
Набір з трьох сумок, а також з однієї лижної 
сумки для макс. двох пар лиж*. Лижну сумку 
можна також придбати окремо.

*Залежно від геометрії лиж. Максимальна довжина 
лиж 170 см. Функція продовження лижної сумки не 
використовується. 

Блок	утримання	лиж
Точно підігнаний до внутрішнього розміру да-
хового боксу блок для надійного фіксування 
Ваших лиж. 

Блок утримання лиж для Дахового боксу 450 
Надійне утримання до п’яти пар лиж.* 

Блок утримання лиж для Дахового боксу 330 
Надійне утримання до трьох пар лиж.* | без 
фото. 

* залежно від геометрії лиж. 
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Система	транспортування	лиж	і	сноубордів	New	Alustyle	«Komfort»	
Для транспортування до 6 пар лиж* або 4 сноубордів, закривається на 
замок. Практична функція витягування полегшує завантаження та роз-
вантаження. 

Система	транспортування	лиж	і	сноубордів	New	Alustyle	«Standard»	
Для транспортування до 4 пар лиж* або 2 сноубордів, закривається на 
замок. 

* залежно від геометрії лиж.  
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Спіральний	замок
Продається окремо як аксесуар до системи транспортування велосипедів. 

Система	транспортування	велосипедів	New	Alustyle	
Украй легка система транспортування велосипедів для кріплення на Вашій основній системі транспортування. Монтаж велосипедів 
можливий у два способи: на даху або шляхом практичного попереднього монтажу ще на землі. Завдяки відкидній опорній рамі додатко-
во зменшується спротив повітря під час руху без велосипедів. Призначений для рами велосипеда з максимальним діаметром круглих 
трубок 98 мм та/або 110 х 70 мм у разі овальних трубок. На Вашу базову систему транспортування можна розмістити до двох систем 
транспортування велосипедів. Прохання слідкувати при цьому за допустимим навантаженням на дах Вашого автомобіля. 
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Багажник і 
Транспор-

тування
Системи транспортування
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Система	транспортування	велосипедів	на	задній	частині	кузова	для	тягово-причіпного	пристрою,	відкидна	
Зручна, з закриванням замком система транспортування для надійного перевезення на вибір від 2 до 3 велосипедів. Пере-
вірена тривалою експлуатацією. Дуже простий монтаж на тягово-причіпному пристрої і так само легке кріплення Ваших гір-
ських велосипедів на системі транспортування. Максимальне навантаження до 30 кг на шину велосипеда. А тому прийнятна 
для більшості одиночних електровелосипедів.* - Завдяки розумній механіці обкатування можна і далі відкривати багажник. 
Для економного завантаження у багажник, на дачі чи дома системи транспортування можна зручно складати. 

* Детальну інформацію щодо можливостей завантаження можна отримати в Інструкції з монтажу, яка додається.

Адаптер	
Для автомобільного причепа з 7-точковим штекером. 

Тягово-причіпний	пристрій	
З електричним розблокуванням. Дорога поверхня з 
антикорозійним захистом. Максимальне опорне на-
вантаження 140 кг. 
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Багажник і 
Транспор-

тування
Аксесуари багажника

Системи транспортування

Килимок	багажника	гумовий	з	високим	бортом	
Високий край з трьох боків. З гнучкого ударостійкого синтетичного матеріалу високої щільності. Можна 
використовувати для контакту з продуктами харчування.  
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Сітка	для	багажу	
Є у продажу для дна багажника. Запобігає зсуванню 
легких предметів під час руху. Сітка виконана у формі 
сумки. 

Ремінь	кріплення	
Регульований ремінь із защіпкою для надійного фіксування вантажу на вушках 
кріплення. 

Килимок	багажника	гумовий	плаский
З ударостійкого поліпропілену з ефектом антизсування. Підходить для контакту 
з продуктами харчування. З ребрами жорсткості для фіксації статичного боксу, 
що продається окремо. Вушка кріплення автомобіля залишаються доступними. 
Можливість обв’язування для складного захисту країв вантажу.

Статичний	бокс 
Надійне розміщення для предметів, які можуть перекидатися чи зсуватися, на-
приклад – сумок з покупками. За допомогою знімних елементів бокс можна 
ділити на максимум 4 відділи. Оптимальна функція тільки у поєднанні з плоскою 
ванною багажника.

Бокс	для	покупок	
Антрацит. Складається. 

Фіксація	багажу	
Абсолютно просте рішення для багажу, котрий не повинен зсуватися у багажни-
ку. За допомогою стрічки-липучки багаж можна обмотати і зафіксувати. 

Складний	захист	країв	вантажу	
Захищає тильний бік від подряпин під час завантаження, а Ваш одяг – від бруду 
на автомобілі. Можливим є практичне закріплення липучками до пласкої ванни 
багажника або двостороннього килимка. 
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Змінний	модуль	для	дна	багажника	
Ви можете гнучко ділити Ваш багажник для того, щоб запобігти зсуванню Вашого ба-
гажу: донні затискачі змінного модуля дозволяють вільно позиціонувати його вздовж 
бокових країв багажника. Телескопічні рамки системи дають можливість міцно її фік-
сувати.

Двосторонній	килимок	
Має високоякісну велюрову, а також неслизьку поверхні. Можливе кріплення до 
складного захисту країв вантажу. 

Холодильний	бокс	місткістю	24	л
Не тільки охолоджує, а навіть нагріває: охолоджує до макс. -2° С за температури навколиш-
нього середовища 20° С. Можливе перемикання на функцію нагрівання. Міцний, з хорошою 
ізоляцією твердий ящик з матер’яним чохлом, зовнішньою сумкою та полірованим ременем 
для перенесення, вміст 24 л. Працює від 12 В-розетки в автомобілі або через випрямляч для 
мережі 230 В, що продається окремо.

Випрямляч	
Робить можливим використання холодильного боксу в домашніх умовах від розетки 230 В.
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Аксесуари багажника

Попереджувальні	жилети	з	сигнальними	кольорами	
У багатьох країнах мати такі жилети обов’язково: попереджувальні жилети сигнального кольору з 
флюорисцентною смугою, яка відбиває світло. У продажу є набори з одного та двох жилетів.

Комплект	інструментів	для	автомобіля 
Усе, що Вам потрібно для заміни колеса: від ключа до рукавичок. Практично запаковано у компак-
тній сумці з синтетичного матеріалу. 

Зарядний	пристрій	з	функцією	збереження	заряду
Курс лікування для елементів живлення акумулятора Вашого автомобіля: перевіряє, заряджає та 
оживляє Ваші акумулятори – навіть у разі їхнього повного розряджання. Налаштовано до усього 
комплекту електроніки Вашого автомобіля. У продажу є з силою струму від 3,6 А до 25 А.
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AMG

Легкосплавні колеса
Стайлінг
Інтер’єр

AMG Передня накладка бампера 

AMG колеса з 5 подвійними спицями
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AMG	Стайлінг	
Спортивний екстер’єр для Вашого автомо-
біля. Компоненти AMG Стайлінгу Передня 
та задня накладка бампера забезпечують 
максимальну динаміку. Див. також попере-
дню сторінку.

AMG	Накладка	порогу,	біле	підсвічування
Є у продажу з шорсткої високоякісної сталі.
У продажу з IV кв. 2012 року. 

AMG	Накладка	порогу,	без	підсвічування
Є у продажу з шорсткої високоякісної сталі. 
У продажу з IV кв. 2012 року.

AMG	килимок	
З прошитим AMG надписом 
У продажу з IV кв. 2012 року. 
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AMG	5-подвійно-спицеве	колесо
Поверхня: срібний титан, обточено до блиску
Колесо: 10J х 21 ЕТ 46
Шина: 295/40 R21 
А166 401 1400 7х21 

AMG	5-подвійно-спицеве	колесо
Поверхня: срібна, обточена до блиску 
Колесо: 10J х 21 ЕТ 46
Шина: 295/40 R21  
А166 401 2502 7Х25 

AMG	5-спицеве	колесо
Поверхня: срібний титан, обточена до блиску 
Колесо: 10J х 21 ЕТ 46
Шина: 295/40 R21   
А166 401 2602 7х21 

AMG	кнопка	дверей
З високоякісної сталі 

Поставка легкосплавних коліс здійснюється без 
шин, покриття маточин, декоративних ковпачків 
стрижня клапана та без гвинтів кріплення коліс. 
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AMG

Легкосплавні колеса
Стайлінг
Інтер’єр



Той, хто їздить на Merсedes-Benz, робить це, виходячи 
з найкращих підстав. А навіщо Вам у виборі аксесуарів 
керуватися якимось іншими масштабами? Оригінальні 
аксесуари Merсedes-Benz виходять з принципу великої 
марки: визначення напрямку руху у сфері дизайну та 
технології.

З оригінальними аксесуарами Merсedes-Benz авто Вашої мрії 
стає реальністю – і водночас воно цілком і повністю залишаєть-
ся Merсedes-Benz: 
      шляхом індивідуалізації відповідно до філософії автомобіль-
ного дизайну Merсedes-Benz. 
     шляхом оптимальної точності припасування аксесуарів за-
вдяки застосуванню комп’ютерних САD-даних щодо розробки 
автомобілів Merсedes-Benz.

Мерседес знову й знов

ДИЗАЙН І РОЗРОБКА
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Якість
і Безпека

В автомобілях Merсedes-Benz якість та безпека посіда-
ють перше місце. Почувайте себе так само безпечно і з 
оригінальними аксесуарами Merсedes-Benz:
      завдяки найсуворішим заходам безпеки та широ-
ким перевіркам навантаження зокрема у системах ви-
пробовування автомобіля на зіткнення з перешкодами 
(«краш-тест») або в аеродинамічній трубі. 
      завдяки оптимально узгодженій розробці автомобі-
ля та оригінальних аксесуарів Merсedes-Benz. 
      завдяки найвищим вимогам, які значно перевищу-
ють вимоги, передбачені законодавством. 

      повністю інтегрованими продук-
тами телематики можна надійно та 
зручно керувати через багатофункці-
ональне кермове колесо. 
      дахові системи транспортування монтуються 
швидко та без додаткових інструментів. 
      Інструкції з експлуатації мають єдину структуру і 
вони легко доступні для розуміння. 

Ніхто не знає свій автомобіль настільки детально, як 
наші працівники. Це такою самою мірою стосується 
оригінальних аксесуарів Merсedes-Benz: 
      користуйтесь компетенцією у сфері консуль-
тування своїх партнерів Merсedes-Benz у пунктах 
сервісного обслуговування та продажу. 
      довіряйте навченим фахівцям під час монтажу 
оригінальних аксесуарів Merсedes-Benz.

Оригінальні аксесуари Merсedes-Benz від самого по-
чатку є складовою концепції автомобіля. Таким чином, 
можна переконливо реалізовувати функціональні рі-
шення: 

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА

ФУНКЦІЯ І КЕРУВАННЯ

КОНСУЛЬТУВАННЯ І МОНТАЖ



Поставка легкосплавних ко-

ліс здійснюється без шин, де-

коративних ковпачків стриж-

ня клапана та без гвинтів 

кріплення коліс. 

Інші варіанти кольорів окре-

мих продуктів Ви можете зна-

йти в окремому прайс-листі 

до цієї брошури. 

Оригінальні аксесуари для GL-класу

Назва артикулу 

AMG		Накладка	порогу,	без	підсвічування (4х)

AMG		Накладка	порогу,	біле	підсвічування, 4х, підсвічування тільки попереду

AMG		Передня	накладка	бампера	для автомобілів з PTS

AMG		Передня	накладка	бампера для автомобілів без PTS

AMG		килимок (автомобіль з лівостороннім розташуванням керма, комплект, чорний)

AMG		Задня	накладка	бампера	для автомобілів з бензиновим двигуном

AMG		Задня	накладка	бампера	для автомобілів з дизельним двигуном

AMG		Легкосплавні	колеса

AMG		Кнопка	дверей	

Audio	20	CD	з	CD-програвачем	на	6	дисків	

Becker® MAP PILOT (у поєднанні з кодом 508)

CОMAND	Онлайн	з	DVD	програвачем	на	шість	дисків

Drive	Kit	Plus	для	iPhone®

Europa-Navigations-DVD	для	CОMAND	Онлайн	

InCar	Hotspot	

iPad® Fond-Integration 

iPad® Fond-Integration Plus

SD-карта	пам’яті	

Адаптер	для	автомобільного	причепа

Блок	утримання	лиж	для	Дахового	боксу	330

Блок	утримання	лиж	для	Дахового	боксу	450	

Бокс	для	покупок

Бризковики,	комплект	для	переднього	мосту

Бризковики,	комплект	для	заднього	мосту

Випрямляч	

Велюровий	килимок	CLASSIC	

Автомобіль з лівим розташуванням керма, комплект, сірий базальт

Автомобіль з лівим розташуванням керма, комплект, мокка-коричневий

Автомобіль з лівим розташуванням керма, комплект, чорний

Даховий	бокс	330, матове срібло

Даховий	бокс	330, титановий металік

Даховий	бокс	400, матове срібло

Назва артикулу 

Даховий	бокс	400, чорний металік

Даховий	бокс	450, матове срібло

Даховий	бокс	450, чорний металік

Двосторонній	килимок	

Дитяче	сидіння	«BABY-SAFE	plus	II», лімітед чорний, з AKSE

Дитяче	сидіння	«DUO	plus»,	лімітед чорний, з AKSE

Дитяче	сидіння	«KidFix», лімітед чорний, з AKSE

Декоративні	ковпачки	стрижня	клапана,	чорні

Зарядний	пристрій	(ЕСЕ-версія,	3,6	А)

Зарядний	пристрій	(ЕСЕ-версія,	25	А)	

Змінні	футляри	для	головної	частини для «BABY-SAFE plus II», чилі-червоний

Змінні	футляри	для	головної	частини	для «BABY-SAFE plus II», фланель-сірий 

Змінні	футляри	для	головної	частини для «DUO plus», чилі-червоний

Змінні	футляри	для	головної	частини для «DUO plus», фланель-сірий 

Змінні	футляри	для	головної	частини для «KidFix», чилі-червоний

Змінні	футляри	для	головної	частини для «KidFix», фланель-сірий 

Змінний	модуль	для	дна	багажника	

Килимок	багажника	гумовий	плаский

Килимок	багажника	гумовий	з	високим	бортом

Кермо	з	дерева	та	шкіри,	наприклад:	корінь горіха/чорний

Комплект	інструментів	для	автомобіля	

Ланцюг	протиковзання,	265/60	R18	та	265/55	R19	

Манометр	для	перевірки	тиску	повітря	в	шинах	

Насадки	для	повітрозабірників	

Накладка	порогу,	з	підсвічуванням

Накладки	під	дверну	ручку,	блискуче	хромовані

Набір	різнорозмірних	сумок	(для	Дахового	боксу	330)

Набір	різнорозмірних	сумок	(для	Дахового	боксу	400)

Набір	різнорозмірних	сумок	(для	Дахового	боксу	450)

Підніжки	в	алюмінієвій	оптиці,	зі	світлодіодним	підсвічуванням	

Покриття	маточин,	родстер-дизайн	синього	кольору	

Покриття	маточин,	родстер-дизайн	чорного	кольору

стор.

42

42

42

42

42

42

42

43

43

19

19

18

16

19

20

15

15

15

34

31

31

36

11

11

38

25

25

25

31

31

31

стор.

31

31

31

38

27

27

27

10

39

39 

27

27

27

27

27

27

38

36

35

24

39

11

10

11

24

11

31

31

31

11

10

10

Номер артикулу

А166 680 2335

А166 680 2435

А166 880 0704

А166 880 0604

А166 680 4248 9F87

А166 880 0571

А166 880 0671

див. стор.43

А000 766 0228

на запит

А166 900 9508

на запит

на запит

на запит

A 166 900 5602

на запит

на запит 

В6 782 3973

А000 821 1856 

А000 840 4718

А000 840 4818

В6 647 0995

А166 890 0178

А166 890 0378

А000 982 0021

А166 680 0048 7М31

А166 680 0048 8Q94

А166 680 0048 9F87

А000 840 4262

А000 840 4362

А000 840 0100

Номер артикулу

А000 840 0000

А000 840 3762

А000 840 3962

А166 680 0246

А000 970 2000 9Н95

А000 970 1100 9Н95

А000 970 1800 9Н95

В6 647 2002

А000 982 0121

А000 982 0321

А000 970 0156 3Е16

А000 970 0156 7N37

А000 970 0356 3Е16

А000 970 0356 7N37 

А000 970 0256 3Е16

А000 970 0256 7N37

А166 860 0034 

А166 814 0241

А166 814 0341

А166 460 0403 9Е38

В6 685 0791

В6 755 0030

В6 658 8140

А166 880 0082

на запит 

А166 760 0000

А000 890 0411

А000 890 0911

А000 890 0511

на запит  

В6 647 0120

В6 647 0201



Назва артикулу 

Покриття	маточин,	чорне	з	хромовою	зіркою	

Покриття	маточин,	гімалаєве	сіре	з	хромовою	зіркою

Покриття	маточин,	срібний	стерлінг	з	хромовою	зіркою	

Покриття	маточин,	срібний	титан	з	хромовою	зіркою

Плічка	

Попереджувальний	жилет,	помаранчевий

Попереджувальні	жилети,	два	в	комплекті,	помаранчевий/жовтий

Путівник	по	Європі	та	по	ресторанах	Європи		SD-карта	для	CОMAND	Онлайн	

Ремінь	кріплення	

Розважальна	система	для	пасажирів	задніх	сидінь	Kit

Система	транспортування	велосипедів	New	Alustyle

Система	транспортування	лиж	і	сноубордів	New	Alustyle	«Komfort»

Система	транспортування	лиж	і	сноубордів	New	Alustyle	«Standard»	

Система	транспортування	велосипедів	на	задній	частині	кузова для 

тягово-причіпного пристрою, відкидна (ЕСЕ) для макс. 2 велосипедів

Система	транспортування	велосипедів	на	задній	частині	кузова	для 

тягово-причіпного пристрою, відкидна (ЕСЕ) для макс. 3 велосипедів 

Сітка	для	багажу	Дно	багажника

Складний	захист	країв	вантажу	

Спіральний	замок,	6	мм,	2х,	уніфіковане	закривання

Спортивного	вигляду	педальний	пристрій	з	високоякісної	сталі	

Статичний	бокс	

Стопор	коліс	

Сумка	для	транспортування	та	зберігання	

для	тримачів	на	рейлінгах	Alustyle	Easy-Fix	II

Телефонний	модуль	з	Bluetooth®	(SAP)

Тримачі	для	мобільного	телефону

Асортимент постійно оновлюється. 

Прохання запитувати у свого партнера Merсedes-Benz.

Тримач	на	рейлінгах	Alustyle	Easy-Fix	II	

Тягово-причіпний	пристрій (відкидний) 

Фіксація	багажу

Холодильний	бокс

стор.

10

10

10

10

24

39

39

19

36

14

33

32

32

34

34

36

36

33

24

36

10

31

20

21

28

34

36

38

Номер артикулу

В6 647 0200

А220 4000 0125 7756

В6 647 0206

В6 647 0202

А000 814 0132 

А000 583 0461

А000 583 0361

на запит

А000 890 0294

на запит

А000 890 0293 

А000 890 0393

А000 890 0493

А000 890 1493

А000 890 1593

А212 868 0374 

А212 680 0246

А000 583 1995

на запит  

А000 814 0041

В6 647 0156

А000 890 0111

А212 906 4202

на запит

А166 890 1493

на запит

А001 987 1414

А000 820 4206 047

Дані про витрату палива та викиди СО2

Витрата палива¹ (л/100 км) 
Комбіновано 12,3-7,4  

Викиди CO2 ¹ (г/км)
Комбіновано 288-192 

Клас ефективності Е – В  

¹Зазначені показники визначені відповідно до прописаної технології вимірювання 
(Директива 80/1268/EWG у чинній на цей момент редакції). Ці дані не стосуються 
одного окремо взятого автомобіля та не є складовою пропозиції, а слугують виключно 
цілям порівняння між різними типами автомобілів.

Подальшу інформацію щодо офіційної витрати палива та офіційних специфічних викидів 
СО2 нових легкових автомобілів можна взяти з «Інструкції щодо витрати палива та 
викидів СО2 у нових легкових автомобілях», яку можна безкоштовно отримати в усіх 
торгівельних точках та в Deutsche Automobil Treuhand GmbH.

Індекс



Стан: листопад 2012 року

До даних у цьому Проспекті: після підписання до друку цього видання 31.10.2012 року в продукції могли відбутися зміни. Право на зміни конструкції або 

форми, відхилення у відтінку кольору, а також зміни в обсязі поставок з боку виробника зберігаються на весь період поставки, до того часу, поки такі зміни 

або відхилення є припустимими для покупця з урахуванням інтересів продавця. Якщо продавець або виробник для позначення замовлення або замовленого 

предмету купівлі використовує знаки або номери, то його права не можуть випливати тільки з цих даних. Фото можуть також містити аксесуари або спеціальне 

оснащення, які не відносяться до обсягу серійних поставок. Відхилення кольору обумовлені технічними проблемами друку. Формулювання щодо 

законодавчих, правових та податкових приписів та їхній вплив чинні тільки для Федеративної Республіки Німеччини на момент підписання цього Проспекту до 

друку. Тому у свого продавця Mercedes-Benz завжди запитуйте найновішу інформацію щодо приписів та їхнього впливу. 
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Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch 
Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift 
wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland 
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