
Så din stjerne vil skinne 
i lang tid fremover.

Skinnende lak, skinnende fælge, et raffineret interiør –  
med en ny Mercedes køber du kvalitet, der er til at se.  
Dette gælder også udvendigt. For at beskytte dette strålende 
udseende i mange år fremover, og for at skærme dit køre- 
tøj mod miljømæssig eksponering og slid, tilbyder vi dig et  
bredt udvalg af Mercedes-Benz originale bilplejeprodukter.

Vores produkter bliver specifikt testet for at sikre, at de er 
forenelige med materialerne på din Mercedes, og udviklet 
med de samme høje krav til kvalitet som dit køretøj. De er 
intet mindre end det bedste for de indre og ydre kvaliteter.
Med Mercedes-Benz originale bilplejeprodukter vil dit 
køretøj bevare sit førsteklasses, velplejede udseende. 
Effektivt, skånsomt og selvfølgelig fuldt foreneligt med 
miljøet. Lad din stjerne skinne for evigt!

Giv din bil den allerbedste omsorg.
– brug originale Mercedes-Benz bilplejeprodukter.

For et strålende udseende.
Originale plejemidler fra Mercedes-Benz.

Din autoriserede Mercedes-Benz forhandler vil med glæde besvare eventuelle 
spørgsmål og give anbefalinger. Alle produkter fås udelukkende hos din  
autoriserede Mercedes-Benz forhandler. Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. 
moms. Der kan forekomme lokale afvigelser. Priserne er gældende til 31.05.2019.

Bemærk venligst: Der kan være sket ændringer i produktet, efter at denne  
brochure gik i trykken (11.2018). Producenten forbeholder sig ret til at foretage 
ændringer i design, form, farve og specifikation i leveringsperioden, forudsat at 
disse ændringer, idet der tages hensyn til sælgers interesser, kan anses for rimelige 
i forhold til køberen. Hvis sælgeren eller producenten bruger symboler eller numre 
til at beskrive en ordre eller en genstand i en ordre, kan ingen rettigheder udledes 
alene disse. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er en del 
af standardspecifikationen. Farver kan afvige en smule fra de viste i brochuren på 
grund af begrænsninger i trykkeprocessen. Denne brochure kan også indeholde 
modeller og serviceydelser, der ikke er tilgængelige i visse lande. Oplysninger 
vedrørende lovmæssige bestemmelser, retskrav og beskatning gælder kun for For-
bundsrepublikken Tyskland på tids- punktet, hvor brochuren gik i trykken. Kontakt 
din Mercedes-Benz forhandler for yderligere oplysninger. www.mercedes-benz.com
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Eksteriør Lak

Vinter

•  Hurtig og skånsom fjernelse af insekter fra  
glas, lak, krom og plastoverflader.

• Virker også på genstridige, indtørrede insektrester.

Varenummer A 002 986 11 71 14, 500 ml Kr. 105,-

Insektfjerner

• Rengørings- og plejeemulsion med naturlig  
carnaubavoks til ny eller let slidt lak.

• Efterlader en stribefri, spejlblank finish og  
en dyb klar glans, der holder i flere uger.

• Fjerner grålige rester fra vaskehal.

Varenummer A 000 986 46 74 09, 500 ml Kr. 145,-

Lakpolish

• Rengørings og plejeemulsion med naturlig  
carnaubavoks for stærkt forvitret lak.

• For en klar ultradyb glans.
• Fjerner grålige rester fra vaskehal.

Varenummer A 001 986 37 71 09, 500 ml Kr. 145,-

Lakrens

• Fjerner selv genstridigt snavs såsom bremse- 
støv og olierester uden at efterlade spor.

• Skader ikke hjulets overflade eller hjulboltene.

Varenummer A 001 986 34 71 14, 500 ml Kr. 173,-

Fælgrens

• Forhindrer striber, frosne dyser og sprinkler- 
væske, der fryser på forruden.

• Fjerner hurtigt og grundigt snavs såsom olie, sod og salt.
• Skånsom og uparfumeret.
• Opblandes med vand.
• Blandingsforhold: -20 grader 1:1. -10 grader 1:2.  

0 grader ca. 1:3

Varenummer A 002 986 14 71 09, 1L Kr. 63,-

WinterFit Sprinklervæske

• Fjerner effektivt vejsnavs, silikone, dieselsod,  
varm voks, glansbeskytter, insekter og fugleklatter.

• For stille funktion af viskerblade.
• Skånsom mod lak og syntetiske materialer.

Varenummer A 000 986 40 71, 250 ml Kr. 70,-

Ruderens, kraftig (til udvendig brug) 

• Pålidelig beskyttelse mod is, der forhindrer udsynet.
• En påførelse fjerner is på op til 0,1 mm i  

tykkelsen, selv ved minus 15° C (5° F).
• Med antidugeffekt for langvarig beskyttelse.

Varenummer A 000 989 18 25 09, 500 ml Kr. 95,-

Rudeafiser

Interiør

• Renser og beskytter alle plastkomponenter i cockpitområdet.
• Lugtfri og nem at bruge.
• Antistatisk, tiltrækker ikke støv.

Varenummer A 000 986 47 74 13, 250 ml Kr. 94,-

Cockpit lotion

• Efterlader ingen mærker, striber eller fnug.
• Egnet til alle glatte (fx glas, spejl, plast) og ru overflader  

(fx polstring, loftsbeklædning, cockpits med struktur etc.).

Varenummer A 000 986 14 62 Kr. 35,-

Vinduespudseklud

• Til anvendelse på alle dit køretøjs udvendige og indvendige flader.
• Stribefri rengøring af glas samt lakerede  

overflader, gummi og plastoverflader.
• Fjerner nemt fingeraftryk og små områder med rester af snavs.

Varenummer A 002 986 51 71, 500 ml Kr. 89,-

Quick & Clean

• Fjerner snavs, fedt og nikotin ved brug en gang.
• Med antidugeffekt.
• Praktisk pumpespray.

Varenummer A 001 986 38 71, 500 ml Kr. 98,-

Glasrens (til indvendig brug)

• Forebygger belægninger på lakken, gælder 
også syntetiske materialer, krom og glas.

• Praktisk dispenser for enkel brug.

Art.nr A 001 986 41 71 10, 250 ml Kr. 63,-

Bilshampoo


