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LAD TÆPPET GÅ FOR  
EN STOR PRÆSTATION.
En aften i drive-in-biografen i Schönefeld.

Det er en varm sensommeraften i drive-in-biografen i Schönefeld – mens stjernerne klarer deres del på den 200 kvadratmeter 
store skærm, er en anden ganske særlig stjerne diskret parkeret på den forreste række: en C-Klasse i mojavesølv metallak. Takket 
være hækspoileren i karbon-style og de matchende udvendige spejle gør denne stjerne et umiskendeligt sportsligt indtryk. Drive-in- 
biografer er ganske enkelt anderledes. Luk blot bildørene og nyd filmen – det er det hele. Ingen støj fra knitrende poser fra 
 sidemanden og du kan indstille lyden, som du ønsker det. Biografens soundtrack sendes direkte til bilen gennem multimedie-
systemet, der, takket være SD-kortnavigation, også får dig sikkert hjem – eller til en af de otte andre drive-in-biografer i Tyskland.  
I drive-in-biografen vælger du blot den radiofrekvens, du fik oplyst, da du ankom, og du er klar til at gå i gang! På vejen hjem 
kan du vælge at nyde dit eget personlige underholdningsprogram via et af USB stikkene leveret direkte til det fritstående  
multimediedisplay.

HÆKSPOILER, KARBON-STYLE. Mercedes-Benz Sport Equipment hækspoiler i realistisk karbon-style forbedrer aerodyna-
mikken markant. Den harmoniske tilpasning til bilens konturer giver et sportsligt design, og det individuelt dynamiske 
3D-dybdedesign understreger hele bilens fremtoning. A205 793 0500 | kr. 5.102,–  DØRHÅNDTAGSSKÅLE, STORE, I 
2 DELE. Dørhåndtagsskåle i skinnende kromdesign, beskytter mod ridser i håndtagsfordybningen og giver et flot, individuelt 
look. A205 760 4000 | kr. 374,–.

Priser på denne side er til C-Klasse og er ekskl. montering.4
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01 SD KORT NAVIGATION (I FORBINDELSE MED KODE 355 & 506). Brugervenlig navigation, præcise kortdata og super rutevejledning - SD kort navigation overfører 
alle fordele fra et kraftfuldt navigationssystem til Audio 20. Dette opnåes ved at indsætte et SD kort indeholdende navigations software og kortdata. Rutevejledningen har 
et COMAND lignende look og følelse, og vises i høj resolution og i farve på multimediets store displayskærm. Der er 3D visning. Controlleren kan benyttes til navigering  
i  systemet. Stemmekontrol kan også benyttes. A213 906 1408 | kr. 4.940,–  ASKEBÆGER. Sort. Plast. I varmebestandige materialer. Kan sættes i kopholderen eller 
i dørlommen (alt efter typeserie). Stor kapacitet. Inklusive cigaretslukker og cigaretholder. Indbydende Mercedes-Benz Design. Højde: 12,2 cm, diameter underside:  
6,7 cm, diameter overside: 8,4 cm. A177 810 8103 | kr. 340,–.

02 SIDESPEJLHUS, KARBON-STYLE. For et individuelt, sportsligt og dynamisk udtryk, sæt med 2 dele. A205 811 0100 | kr. 1.569,–  03 INDSTIGNINGSLISTE MED 
LYS, FORAN, 2 STK. Markant blikfang både dag og nat med den brillant hvide lysende tekst „Mercedes-Benz“ indlagt i en elegant slebet liste i rustfrit stål. A205 680 4911 | 
kr. 2.025,–  VELOURMÅTTER CLASSIC, SÆT I 4 DELE. Elegant, eksklusivt tuftet velourtæppe med broderet „Mercedes-Benz“-tekst. Fås i originalfarver passende til 
dit interiør. A205 680 0404 9J74 | kr. 1.069,–  SPORTSPEDALER I RUSTFRIT STÅL, MED GUMMIKNOPPER, TIL AUTOMATGEAR. Sportspedaler i rustfrit stål. 
Højglanspolerede pedaler i rustfrit stål med skridsikre knopper. A000 290 0500 | kr. 1.170,–  04 HERREJAKKE. Navy. 100 % polyester. Designdetaljer fra diamantgrill. 
Vindafvisende. Krave med høj lukning. Hætte, der kan foldes ind. Diverse lommer. Modern Fit. Størrelse S–XXL. B6  695  8576–8580 | kr. 1.337,–   
T-SHIRT, HERRER. Navy med kontraster i mørkerød. 95 % viskose/5 % polyester. Smal rund halsudskæring i 1 x 1 ribbe. Ærme med opslag. Brystlomme. Kontrastsyning i 
multicolorgarn på rygdel og søm. Slim Fit. Størrelse S–XXL. B6 695 8586–8590 | kr. 500,–  BÆLTE, HERRE. Sort. Italiensk kalveskind. Størrelsen kan reguleres. 
Længde ca. 125 cm, bredde ca. 3,4 cm. B6 695 3047 | kr. 664,–.

Priser på denne side er til C-Klasse og er ekskl. montering. 5
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Ideen med drive-in-biografer stammer fra USA. I slutningen af 
1920’erne anbragte Richard Milton Hollingshead en varm maj-aften 
en projektor på taget af sin  Mercedes-Benz 680 S, rettede den mod  
garagemuren og så en film fra førersædet. I sommeren 1933 åbnede 
han verdens første drive-in-biograf. Idéen blev indført i Tyskland i 
1960. Drive-in-biografen i Schönefeld slog dørene op i 2009 på et 
område på 20.000 kvadratmeter og tilbød særlige højdepunkter  
som f.eks. madvogne.
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01 EASY-PACK BAGAGERUMSKOMFORTBOKS. Til praktisk opbevaring af genstande i bagagerummet. Når den ikke er i brug, kan boksen foldes sammen ved tryk på en 
knap og ved hjælp af et skinnesystem skydes ind under hattehylden, så der spares plads. Kapacitet: 7 til 55 liter ved maksimal lastvægt på 10 kg.  A205 680 0405 | 
kr. 1.653,–  ARMBÅNDSUR, HERRER, SPORTIVE GMT. Urkasse i rustfrit stål med sort PVD-belægning. Sort urskive med 3D-effekt. Sort silikonerem med røde  
detaljer. GMT-funktion og viser med lys. Vandtæt ned til 10 ATM. Diameter ca. 43 mm. Schweizisk kvarts 515.24h. Swiss movt. B6 695 3568 | kr. 1.908,–  02 PLAID. 
Mørkebrun/offwhite. 100 % bomuld. Vævning i sildebensmønster med „1926“-logo. Opbevaringspose i bomuld med logotryk. Af Fraas for Mercedes-Benz. Fremstillet i 
Tyskland. Mål ca. 156 x 200 cm. B6 604 1560 | kr. 959,–  ARMBÅNDSUR, KVINDER, FASHION GOLD. Urkasse i rustfrit stål med gylden PVD-belægning. Blå urskive 
med seks applikerede Swarovski® krystaller. Blå læder-/tekstilrem. Guldfarvede visere. Vandtæt ned til 5 ATM. Diameter ca. 35.5 mm. Schweizisk urværk Ronda 1002. 
Swiss movt. B6 695 3564 | kr. 2.323,–  ARMBÅND, KRYSTAL. Roséguldfarvet/sort. Rustfrit stål/glas. Med eksklusiv Swarovski® krystal. Made for Mercedes-Benz 
by Swarovski®. Længde ca. 15,7 cm, B6 695 3584. 15,7 cm. B6 695 3584 | kr. 838,–  03 PUNG. Sort. Kalveskind. RFID-beskyttet.  Diverse seddel-, mønt- og kortrum. 
Nittet Mercedes-stjerne. Mål ca. 12,5 x 2 x 10 cm. B6 695 3960 | kr. 747,–  RING, KRYSTAL. Roséguldfarvet/sort. Rustfrit stål/glas. Swarovski® krystal. Made for 
Mercedes-Benz by Swarovski®. Størrelsen kan tilpasses af en guldsmed. B6 695 3601 | kr. 587,–.

Priser på denne side er til C-Klasse og er ekskl. montering.6



Lad os gå i gang! En drive-in-biograf er en oplevelse. Det er netop sagen for biografgæn-
gere som Jelena og Tom. De valgte „Breakfast at Tiffany’s“, fordi de elsker 1960’ernes 
æstetik og stil. „Audrey Hepburn er sådant et stilikon og en af de første society- 
piger nogensinde“, siger Jelena begejstret, der til fulde nyder alt det, Berlins natteliv 
har at tilbyde. Hendes afslappede stil understreger denne udtalelse. „Jeg elsker at 
kombi nere det sportslige og det afslappede med klassiske elementer og tilbehør“, og 
det understreges af krystalarmbåndet på hendes håndled. Det er blevet køligt, og Jele-
na trækker sit favorittæppe af ny, ren uld op fra Easy-Pack-bagagerummets komfortboks 
og svøber det om sig som en poncho. Og så vender de begge tilbage til deres klassiske 
C-Klasse – det perfekte sted til en vidunderlig sensommeraften i en drive-in-biograf.

Parkeringspladser  
i drømmefabrikken.

PYNTELISTER KARBON-STYLE. Mercedes-Benz Sport Equipment pyntelister i realitisk karbon-style og in-
dividuelt dynamisk 3D-dybdedesign understreger bilens dynamiske fremtoning. Registrering i bilens papirer 
ikke nødvendig. Enkel og sikker montering ved hjælp af specialklæbebånd. A205 820 9601 | kr. 1.485,–   
NAVKAPSEL, STJERNE MED LAURBÆRKRANS. Beskytter hjulnavet mod snavs. A222 400 2200 9040 | 
kr. 132–  FÆLGE I 10-EGERS DESIGN. 8,3 CM (19 TOMMER), GLANSPOLERET FÆLGKANT, SORT. 
Fælge i 10-egers design, 48,3 cm (19 tommer). A205 401 2900 7X72 | kr. 3.310,–.

MERCEDES-BENZ 
 TILBEHØRS - 
KONFIGURATOR:
tilbehør.  
mercedes-benz.com

Priser på denne side er til C-Klasse og er ekskl. dæk og montering. 7
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Form følger funktion. Eller er det omvendt? Med Mercedes-Benz originaltilbehør er det ikke nødvendigt at stille spørgsmålet, 
fordi det altid er en kombination af begge. Vi lader æstetikken arbejde for dig. Begge veje.

Skønhed afhænger af øjnene, der ser. 
Et vindende design.

ORIGINALTILBEHØR TIL GLE:  01 TAGSPOILER. Den optiske differentiering giver bilen et mere dynamisk og sportsligt udtryk i hækområdet. Synsfeltet i bakspejlet 
indskrænkes ikke. En kvalitetsgrunding giver mulighed for lakering i den ønskede farve. A167 793 0400 | kr. 5.192,–  02 LÆSSEKANTBESKYTTELSE. Læssekantbe-
skyttelsen i kromdesign beskytter pålideligt bilens læssekant mod beskadigelse og anvendelsesspor. Et særligt udviklet klæbebånd til bilens ydre muliggør en hurtig og 
enkel montering. Læssekantbeskyttelsen tilpasser sig præcist til bilens konturer og sørger via de udsøgte materialer for en høj kvalitetsfornemmelse. A167 693 0000 | 
kr. 1.535,–  03 DESIGNSIDEBEKLÆDNING, I 4 DELE. Mercedes-Benz Sport Equipment designsidebeklædning med sort-mat overflade. Får bilen til at virke mere 
maskulin og understreger det sportslige og dynamiske look. Enkel og sikker montering ved hjælp af specialklæbebånd. Lakering og registrering i bilens papirer ikke nød-
vendig. A167 725 5400 | kr. 4.295,–  04 ”FINNESÆT” TIL MOTORHJELM. Galvanisk højglansforkromet plast som dekordele til motorhjelmen. Robust, formstabil 
udførelse. Passer til alle bilens kromdele. A167 880 4004 | kr. 1.535,–  PÅSATS TIL SKÆRM. Galvanisk højglansforkromet plast som dekordele til skærmen. Robust, 
formstabil udførelse. Passer til alle bilens kromdele. A167 880 4104 | kr. 1.453,–.

Priser på denne side er til GLE og er ekskl. lakering og montering.
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ORIGINALTILBEHØR TIL A-KLASSE:  05 TAGSPOILER. Den optiske differentiering giver bilen et mere dynamisk og sportsligt udtryk i hækområdet. Synsfeltet i bak-
spejlet indskrænkes ikke. En kvalitetsgrunding giver mulighed for lakering i den ønskede farve. A177 793 0200 | kr. 4.923,–  06 FRONTSKØRT-SPOILERLÆBE, 
KARBON-STYLE. Mercedes-Benz Sport Equipment frontskørt-spoilerlæbe i realitisk karbon-style og individuelt dynamisk 3D-dybdedesign understreger bilens dynamiske 
fremtoning.1 A177  880  7702 | kr. 3.309,–  07 B-STOLPE-COVER, KARBON-STYLE. Mercedes-Benz Sport Equipment B-stolpe-cover i realitisk karbon-style og 
 individuelt dynamisk 3D-dybdedesign understreger bilens dynamiske fremtoning.1 A177 690 9001 | kr. 1.072,–  08 SIDESPEJL-COVER, KARBON-STYLE. For et 
 individuelt, sportsligt og dynamisk look, sæt i 2 dele. A177 811 2300 | kr. 1.485,–  09 SIDESKØRT, KARBON-STYLE. Mercedes-Benz Sport Equipment sideskørt  
i realitisk karbon-style og individuelt dynamisk 3D-dybdedesign understreger bilens dynamiske fremtoning.1 A177 690 8701 | kr. 4.474,–.

1 Registrering i bilens papirer ikke nødvendig.
Priser på denne side er til A-Klasse og er ekskl. lakering og montering.
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BILER, AKROBATER, 
 ATTRAKTIONER.
Stjernerne i arenaen.

Lugten af savsmuld i arenaen der blandes med duften af salte pop-
corn og sød candyfloss. Sprechstallmeisteren hæver sin høje hat, 
bukker og byder gæsterne velkommen: „Vær så god, det er denne 
vej! Cirkusset er kommet til byen!“
 
Udsigten er bjergtagende, stjernen i ringen er den nye B-Klasse. Det 
rene, velordnede design kræver helt sikkert en højprofileret entré.  
Den gennemtænkte, slanke beklædning minder om en akrobats velde-
finerede figur. Et liv i cirkusset er konstant at være på farten, parat  
til hvad som helst og at rejse fra den ene by til den næste. Det faktum, 
at den ny B-Klasse indeholder alt, der er brug for til transport af  
endog uhåndterlig bagage, er en stor fordel.
 
Cirkusser har altid være tæt forbundet med „hestekræfter“. Oprinde-
ligt var de hippodromer, der var lavet til hestevæddeløb. Cirkusser 
blev så populære, at omrejsende optrædende og artister snart kom 
til: der var klovnen, som fik tilskuerne til at le med sine forunderlige  
og fantastiske præstationer. Der var ham, der spiste ild, og ham der 
spyede ild med flammende fakler. Og trapezartister der udførte 
saltomortaler i svimlende højder. Det er disse modige stunts, ufattelige 
tricks og komiske episoder, der fænger os. Cirkusset er en fristelse  
til at deltage, og der er tre vigtige fortalere.
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FÆLG I DOBBELT 5-EGERS DESIGN. 45,7 cm (18 tommer). A177 401 1300 7X72 | kr. 2.813,–  CYKELHOLDER NEW ALUSTYLE. Ekstremt let cykelholder til  

fastgørelse af en cykel på tagbøjler eller tagrælingholder Cyklen kan fastgøres i holderen på to måder: Oppe på taget eller mere praktisk nede på jorden, inden holderen 

monteres. Takket være støtterammer, der kan klappes ned, reduceres luftmodstanden desuden, når der køres med en tom holder. Egnet til cykler med en maks. steldia-

meter på 98 mm ved runde rør eller 110 x 70 mm ved ovale rør. Bilens maksimalt tilladte taglast skal overholdes. Der leveres 1 cykelholder. A000 890 0293 | kr. 1.328,–.*

Priser på denne side er til B-Klasse og er ekskl. dæk og montering.

* Kræver tagbæresæt.

OPLEV RINGENS STJERNER ONLINE.  

http://mb4.me/MBA_B_Class_Circus
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01 TOILETTASKE. Sort/beige. Polyester. Med ophæng. Diverse indstiknings- og netrum. Udtageligt spejl. Clipslukning Mål 

ca. 50 x 30  cm. B6  787  1199 | kr. 168,–  02 BRÆNDEJERN TIL GRILL. Sølvfarvet. Rustfrit stål/bøgetræ/læder. 

Mercedes-stjernelogo som brændemærke. Mercedes-Benz bogstaver brændt ind i træhåndtaget. Grebslængde ca. 40 cm. 

Brændemærkets diameter ca. 10 cm. B6 695 4736 | kr. 418,–  03 GUMMIBAKKESÆT, CLASSIC, FØRER-/PASSAGER-

MÅTTE, 2 DELE. I robust vaskbart TPE-materiale, som modstår selv meget stor belastning. Dækker hele fodrummet. De 

forhøjede kanter og udformningen af overfladen holder snavs og vand væk. Mærket med tydelig Mercedes stjerne. 

A177 680 3204 9051 | kr. 854,–  04 T-SHIRT, PIGER. Offwhite/rød. 100 % bomuld. Halvlange ærmer. Ubådsudskæring 

mønstret nakkebånd. Modern Fit. Vendepailletter med rødt hjerte og Mercedes stjerne. Størrelse 116/122–152/158. 

B6 695 4296–4299 | kr. 249,–  CYKELHJELM, BØRN. Sort. Komfortlukning, der kan tilpasses individuelt. Robust, 

slagfast inmold-konstruktion. Udtagelig beskyttelsespolstring. Insektnet. Med sikkerheds-LED og trefarvet, udskiftelig 

crossafskærmning. Certificeret i henhold til EN DIN 1078/TÜV GS. Fremstillet i Tyskland. Størrelse ca. 50–55 cm. Fra 

uvex for Mercedes-Benz. B6 645 0076 | kr. 540,–  BARNECYKEL. Aluminiumstel. 20-tommers dæk „Svale Big Apple“. 

Shimano 7-trins kædegear. V-Brake fælgbremser. Stabile metalskærme. Aluminiumstøtteben. Sadelhøjde justérbar (ca. 

60–73 cm). Til børn fra 6 år og en højde fra ca. 120 cm. Vægt ca. 12,5 kg. Stelhøjde 28 cm. Grøn B6 645 0082. Hvid B6 

645 0083. Lilla B6 645 0084 | kr. 3.599,–  BARNECYKEL. Aluminiumstel. Shimano 21-trins kædegear. V-Brake fælg-

bremser. 24-tommers dæk „Svale Big Apple“. Stabile metalskærme. Sadelhøjde justérbar (ca. 67–80 cm). Til børn  

fra 8 år og en højde fra ca. 131 cm. Stelhøjde ca. 31 cm. Vægt ca. 12 kg. Sort B6 645 0155. Hvid/lilla B6 645 0157 | 

kr. 4.319,–  05 BARNESTOL KIDFIX XP. Støtte og sikkerhed, også for større børn: Den eksklusive barnestol „KIDFIX XP“ 

er egnet til børn fra ca. 3,5 til 12 år (15 til 36 kg) og fastgøres i bilen ved hjælp af trepunktsselen eller via ISOFIT. Om 

nødvendigt kan ryglænet tages af, hvis „KIDFIX XP“ skal anvendes som sædepude. A000  970  2302 | kr. 2.789,–   

06 BAGAGEFASTGØRELSE. Smart løsning til bagage, som ikke må rutsje rundt i bagagerummet. Kan fastgøres fleksibelt 

omkring bagagen ved hjælp af velcrobånd. A000  987  0400 | kr. 175,–  FOLDBAR INDKØBSBOKS. Antracit. 

A203 840 0020  CAP. Sort. Bomuld. Størrelsen kan reguleres. B6 695 4531 | kr. 167,–  07 PICNICKURV. Brun. 

Farvet pil, håndtag og stropper af kunstlæder, foret med 100 % bomuld. Indhold: Picnicudstyr til 2, bestående af hvide 

porcelænskrus og -tallerkener, vinglas, rustfrit stålbestik, 1 flaskeåbner, salt og pebersæt, 2 stofservietter og 1 dug. Udven-

dige mål ca. 45 x 19 x 30 cm. B6 695 5295 | kr. 872,–.

▸ Nærmere information om barnesæder findes på side 17.

Priser på denne side er til B-Klasse og er ekskl. montering.
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Ingen anden cirkuskarakter vækker så megen empati eller har en så lang tradition som klovnen. Den 
europæiske klovn stammer fra den italienske „Commedia dell’Arte“. Denne særlige form for teater 
havde ligheder med nutidens cirkusklovne, der sandsynligvis forsøger at gå gennem døre med skiltet 
„FARE“, stirrer troskyldigt ind i mundingen på en pistol eller spiser stearinlys på grund af sult. Alle 
klovnens handlinger er skabt for at overskride sociale barrierer og gøre grin med virkeligheden. Tæppet 
går ned for cirkuspræstationen. Det var en vellykket forestilling. Han ler for sig selv for første gang 
denne aften.

Verdens ældste helt – klovnen.
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01 TAGBØJLESÆT. Aluminiumsholdere, der er præcist afstemt i forhold til karrosseriet på din Mercedes-Benz, er basis for mange forskellige Mercedes-Benz transportløsninger: 

Ski- og snowboardholder, cykelholder eller tagbokse. Aerodynamisk, støjoptimeret Mercedes-Benz design. Kollisionstestet. Kan aflåses. A247 890 2900 | kr. 2.233,–  02  SOLBRILLER, 

LIFESTYLE. Brun-blå transparent acetatindfatning. Grå glas fra Carl Zeiss Vision. 100 % UV-A/UV-B beskyttelse (UV-400). Solfilterkategori 3. Bagflade antirefleksbehandlet. 

B6  695  3501 | kr. 754,–  ZIPPO®-LIGHTER. Sort. Messing. Fra Zippo® for Mercedes-Benz. Fremstillet i USA. Mål ca. 3,9 x 1,5 x 5,8 cm. B6  695  3357 | kr. 523,–   

03 DRIKKEFLASKE MYFLAVOUR, 0,75 L. Transparent/sølvfarvet. Titanium. Spyd til frugter. Praktisk bæreløkke. Tåler opvaskemaskine. Lasergraveret Mercedes stjerne. Fra eva 

solo for Mercedes-Benz. Diameter ca. 7,5 cm, højde ca. 25,5 cm. Indhold ca. 0,75 l. B6 695 5015 | kr. 262,–  04 PARAPLY. Transparent/sort. Aluminium/polyethylen.  

Specialbelagt plasthåndtag. Åbner automatisk. Lukkebånd med velcrolukning. „Windproof“-udførelse. Indsats med stjerneemblem i håndtaget. Diameter åbnet ca. 105 cm. 

B6  695  4529 | kr. 249,–  05 FLEECE-RUANA. Sort/antracit. Polyester. Mercedes stjerne-sticker på brystet. Fra FRAAS for Mercedes-Benz. Mål ca. 150 x 160 cm. 

B6 695 3627 | kr. 349,–  06 DRIKKEVAREHOLDER, MIDTERKONSOL, BILER MED DCT-GEARKASSE. I drikkevareholderen har du altid drikkevarer inden for rækkevidde: 

Dåser, krus og også små flasker. Sikker støtte takket være fleksible arme. To rum til beholdere af forskellig størrelse. Det eksklusive plast kan afvaskes, også i opvaskemaskinen. 

A177 810 9703 | kr. 333,–.

Priser på denne side er til B-Klasse og er ekskl. montering.

Der kan virkelig blive varmt, når ildartisterne 
 indtager deres plads i arenaen. Deres opvis-
ning vækker en besynderlig fascination. 
 Færdigheden er at opmuntre og mestre denne 
 fascination. Og ingen gør det bedre end 
 ildartisterne. Ildslugeren var velkendt tilbage i 
middelalderen. Nøglen til tricket styres ved  
at ånde kontrolleret ud og styre den kuldioxid, 
der slukker ilden. Den ildspyende akrobat 
 dukkede først op ved fremkomsten af olie og 
benzin i begyndelsen af det 19. århundrede. 

I dagens cirkusser anvender ildartister en 
 særlig „ildslugervæske“. Deres optræden om-
fatter oftest pyrotekniske højdepunkter, der 
 involverer special effects, som skaber et ind-
tryk af et lyst, voldsomt inferno i arenaen. 
 Tilskuernes gisp og bifald opmuntrer artisterne.

Ildartisten –  
en varm favorit.
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Uden et sikker-
hedsnet og med 
stor dygtighed.
En akrobat svinger i en svimlende højde øverst 
oppe i toppen af cirkusbygningens spids. Hun 
svinger i trapezringen. De første forestillinger i 
„Circus Maximus“ i det gamle Rom bestod af  
en række øvelser udført på en statisk trapez med 
en række hængsler. Den mest imponerende 
handling foregår på den flyvende trapez, der kræ-
ver en „flyver“ og en „fanger“. Sammen udfører 
de betagende stunts – fra et „enkelt“ twist til en 
firdobbelt saltomortale. Men selv en udstrakt 
flyvning i trapezringen kræver maksimal kontrol 
over kroppen. Ved saltomortaler opnår artister 
en hastighed på op til 100 km/t. i luften. Foruden 
belastningen af kroppen betyder dette også et 
ordentligt skud adrenalin. Dette betyder, at arti-
sterne efter forestillingen skal tilbage til jorden – 
fra en arbejdshøjde på 18 m.



Sådan sikrer Pinocchio 
sikkerheden for Paul.
Selv den ældste crashtestdummy har overlevet.
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01
02

03

04

01 BARNESTOL BABY-SAFE PLUS II. Optimeret sikkerhed med dyb siddeskål, der giver en høj grad af beskyttelse ved sidekollisioner. Særlig 
 polstring til aflastning af de ekstra følsomme områder på babykroppen op til ca. 15 måneder (op til 13 kg). A000 970 1302 | kr. 2.924,–   

02 BARNESTOL DUO PLUS. Optimal sikkerhed for små børn fra ca. 9 måneder til 4 år (9 til 18 kg). Som standard bl.a. udstyret med 
TopTether, en ekstra sele til fiksering af hovedet, en højdeindstillelig skuldersele, ventilationskanaler samt ISOFIX-fastgørelse. Hæld-

ning kan indstilles. A000  970  1702 | kr. 3.419,–  03 BARNESTOL KIDFIX. Optimal sidekollisionsbeskyttelse. Trinløs 
 tilpasning af ryglænet. Nakkestøtte, der kan indstilles i højden. Aftageligt, vaskbart betræk. Montering ved hjælp af 

trepunktssele eller ISOFIT-system. Egnet til aldersgruppe II og III (ca. 3,5 til 12 år). A000  970  2002 | 
kr. 2.430,–  04 BARNESTOL KIDFIX XP. Støtte og sikkerhed, også for større børn: Den eksklusive 

barnestol „KIDFIX XP“ er egnet til børn fra ca. 3,5 til 12 år (15 til 36 kg) og fastgøres i bilen 
ved hjælp af trepunktsselen eller yderligere via ISOFIT. Om nødvendigt kan 

ryglænet tages af, hvis „KIDFIX XP“ skal anvendes som sæde-
pude. A000 970 2302 | kr. 2.789,–.

For at kunne sikre maksimal sikkerhed skal Mercedes-Benz barnesæder bestå de hårdeste laboratorie- og crashtests. For at 
sikre dette har mange generationer af crashtestdummyer sat deres „liv“ på spil for vores yngste. De ældste af disse kaldes for 
Pinocchio og blev udviklet i midten af 1960’erne af en hollandsk organisation for anvendt videnskab. Han fik dette navn, fordi 
han var lavet af træ. Ved de første crashtests i bildesignets historie gav han et værdifuldt indblik i beskyttelse af børn mod kol-
lisioner. I dag udføres disse tests med hans mange hightechbrødre og -søstre. Navnet på den nuværende serie, „P-serien“,  
der simulerer nyfødte babyer og børn på 9 måneder, 1 1/2 år, 3, 6 og 10 år, viderefører Pinocchio-traditionen. De omfattende 
tests, der udføres af Mercedes-Benz i dag, går langt ud over de lovmæssige krav, da barnesæder testes med op til 50 procent 
højere energipåvirkning.
 
Det bedste ved montering af barnesæderne: det er ren barneleg. Takket være ISOFIT-, ISOFIX- eller trepunktssikkerhedsseler 
er risikoen for fejlmontering minimeret. Sædet justeres individuelt til dit barns ergonomi og er endvidere karakteriseret ved 
design i topklasse.

Det materiale, der anvendes i hoved- og 
sideområdet, absorberer en stor del 
af energien ved en kollision. Ved et 
uheld er de kræfter, der påvirker bar-
net, derfor op til 20 % lavere.

Med højdejusterbare nakkestøtter og 
seleføringer kan barnesæderne vokse 
med barnet og på optimal vis føre den 
diagonale sele over barnets skuldre.

Det V-formede ryglæn følger formen 
på barnet, mens det vokser, og kan 
om ønsket fjernes.

Det elegante og på samme tid 
 bestandige overtræk er blødt polstret, 
aftageligt og vaskbart.
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POWER MØDER  
HAUTE CUISINE.
Et besøg i Long March Canteen.

▸ LONG MARCH CANTEEN
 Wrangelstr. 20 
 10997 Berlin 
 longmarchcanteen.com

OPLEV POWER ONLINE.

http://mb4.me/MBA_CLA_AMG
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Kogende vand, hvislende em og opstigende damp. Man kunne et øjeblik forledes til at tro, at vi er vidner til et pitstop 
hos en Formel 1-racerbil – og alligevel, vi er i midten af Berlin, i en af byens mest velkendte kinesiske restauranter. 
Udenfor hører vi en bilmotor. En Mercedes-Benz CLA AMG Line kører op til den spraymalede facade. I det generøst 
indrettede køkken, skjult bag en træskærm, blinker det rustfri stålblad fra en original Tojiro-kniv sig vej gennem 
ingredienserne i hænderne på køkkenchefen Minfu. Kun den smarte spoilerlæbe og de sportslige flics på den CLA AMG 
Line parkeret udenfor er mere intense. Forlygterne er slukket udenfor, mens det indvendige lys rammer pladerne i  
den rummelige restaurant. Dampskyerne over dampkogeren af rustfrit stål, illumineret ovenfra, bader dette kinesiske 
køkken i et dramatisk lys. I løbet af sekunder forlader frisklavede og sprødkogte asiatiske specialiteter køkkenet på 
ekstremt varme ståltallerkener. High-performance madlavning når det er bedst.

AMG LÆDERJAKKE, HERRE. Sort med kontraster i sølvgrå 
og rød. Overlæder i 100 % lammes kind, foring 100 % viskose. 
Krave, der kan tages af. Perforerede indsatser ved skuldre 
og ærmer. Modern Fit. AMG logoprægning og Heinz Bauer 
Manufakt logo på venstre ærme og indvendigt på nakke-
revers. Af Heinz Bauer Manufakt for Mercedes-Benz. Stør-
relse 48–56. B6 695 8641–8645 | kr. 15.000,–. 
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0403

01

01 AMG HÆKSKØRTLISTE I DIFFUSOR-DESIGN. Hækskørtliste i markant udførelse i sort højglans for en individuel og sportslig fremtoning – kun til biler med AMG Line 
eller 250 Sport. Som en integreret del af bilkonceptet udvikles disse produkter hos AMG og konstrueres individuelt for hver model med hensyn til design og aerodynamik. 
Enkel montering uden ekstra lakarbejde. A117 880 3101 | kr. 4.182,–*  AMG SIDESKØRT, KOMPLET SÆT. Sideskørter i markant udførelse i sort højglans for en  
individuel og sportslig fremtoning – kun til biler med AMG Line eller 250 Sport. Som en integreret del af bilkonceptet udvikles disse produkter hos AMG og konstrueres 
individuelt for hver model med hensyn til design og aerodynamik. Enkel montering uden ekstra lakarbejde. A117 690 7500 | kr. 7.029,–  AMG FÆLGE I MULTIEGER-
DESIGN. AMG fælge i multiegerdesign, 45,7 cm (18 tommer), glanspoleret fælgkant. A176 401 0200 7X23 | kr. 5.639,–  AMG EKSTRA FLICS, KOMPLET SÆT. 
Ekstra flics i markant udførelse i sort højglans for en individuel og sportslig fremtoning – kun til biler med AMG Line eller 250 Sport. Som en integreret del af bilkonceptet 
udvikles disse produkter hos AMG og konstrueres individuelt for hver model med hensyn til design og aerodynamik. Enkel montering uden ekstra lakarbejde. 
A117 880 3701 | kr. 1.647,–  02 AMG FRONTSPLITTER. Frontsplitter i markant udførelse i sort højglans for en individuel og sportslig fremtoning – kun til biler med 
AMG Line eller 250 Sport. Som en integreret del af bilkonceptet udvikles disse produkter hos AMG og konstrueres individuelt for hver model med hensyn til design og 
aerodynamik. Enkel montering uden ekstra lakarbejde. A117 880 3601 | kr. 4.182,–  03 AMG NAVKAPSEL, MED AMG EMBLEM, SÆT I 4 DELE. Eksklusiv udførelse 
i 3D-præget aluminium med det traditionelle AMG emblem som highlight til dine AMG letmetalfælge. A000 400 3100 | kr. 1.455,–  04 AMG DØRPIN. I højkvalitets 
rustfri stål. A000 766 0228 | kr. 349,–  05 AMG POLO-PULLOVER, HERRE. Sort/sølvgrå. 60 % merinould/35 % lyocell/5 % kashmir. Raglanærme. Krave, ærme- og 
sømafslutning i 1x1-ribbe. Skjult stolpelukning. Slim Fit. AMG weblabel på sidesøm og hulsøm i halsen. Størrelse S–XXL. B6 695 8666–8670 | kr. 1.503,–  06 AMG 
SOLBRILLE, BUSINESS. Skinnende dark gun indfatning i titanium, delvis børstet. Glas med grå-toning fra Carl Zeiss Vision. 100 % UV-A/UV-B beskyttelse (UV-400). 
Solfilterkategori 3. Bagflade antirefleksbehandlet og hærdet. Brillestænger med eksklusiv prægning øverst og på siden. Regulérbare Titan Mono-Blockhængsler. Fremstillet 
i Tyskland. B6 695 3477 | kr. 2.932,–  07 AMG WEEKENDTASKE. Sort med rød kontraststikning. Okselæder/nylon. Diverse indvendige og udvendige rum. Forstærkning 
i bunden med taskefødder. Aftagelig, justerbar skulderrem. Bæregreb og bærerem analogt til sele. Med præget AMG logo. Mål ca. 50 x 28 x 33 cm. Volumen ca. 34 l. 
B6 695 4554 | kr. 2.740,–  08 AMG BÆLTE. Sort med rød kontrastsyning. Læder/rustfrit stål. Kombination af nubret og perforeret læder. Håndlavet i Tyskland. 
Størrelsen kan reguleres. Længde ca. 120 cm. B6 695 4551 | kr. 829,–  09 KREDITKORTETUI MED KLEMME TIL SEDLER. Sort med røde kontraster. Kombination 
af nubret og perforeret læder. Klemme til sedler i rustfrit stål. AMG inderfor. Håndlavet i Tyskland. Mål ca. 6,5 x 0,5 x 10 cm. B6 695 4541 | kr. 580,–.

* Ikke til biler med anhængertræk.
Priser på denne side er til CLA (model 177) og er ekskl. lakering, dæk og montering.
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10 AMG 5-EGER FÆLG. 45,7 cm (18 tommer), højglans, sort. A176 401 0602 7X23 | kr. 5.854,-  11 AMG MULTIEGER FÆLG. 45,7 cm (18 tommer), titanium, sort. 
A176  401  0200  9141 | kr. 7.880,-  12 AMG MULTIEGER FÆLG. 45,7 cm (18 tommer), orange fælgkant, sort. A176  401  0200  9Y14 | kr. 6.500,-   
13 AMG MULTIEGER FÆLG. 45,7 cm (18 tommer), grøn fælgkant, sort. A176 401 0200 6X03 | kr. 6.930,-  14 AMG MULTIEGER FÆLG. 45,7 cm (18 tommer), hvid. 
A176 401 0200 9Y55 | kr. 6.802,-  15 AMG MULTIEGER FÆLG. 45,7 cm (18 tommer). A176 401 0200 7X72 | kr. 6.372,-.

En færdighed som Markus Rhode også sætter pris på. Eventmanageren fra Køln er i Berlin for at føre tilsyn 
med et event. Tid er vigtig, og han har netop nu brug for at finde god, men hurtigt tilberedt mad. Det er hans 
CLA AMG, der holder udenfor. Da han går ind i Long March Canteen, hilser han på køkkenchefen Minfu. 
„Har vi oksekæber i risvin med goji-bær?“ spørger han køkkenchefen, der er synligt tilfreds med at byde denne 
sjældne gæst velkommen til sin restaurant. Minfu bekræfter Markus’ formodning. Det, der binder disse to 
eksperter sammen, er deres passion for præcision og høj ydeevne – den ene i køkkenet og den anden på vejen. 
„Dagens kulinariske lækkerier kan kun overgås, hvis jeg kommer her med alle mine medarbejdere, og vi prøver 
alt det, køkkenet kan tilbyde, placeret omkring de runde jetsorte træborde med deres drejeskiver i midten“, 
siger Markus begejstret. Den sportslige affjedring i CLA’en gør at kørsel bliver en intens oplevelse. „Jeg  
har glemt sichuan-peberet“, jamrer Minfu. Markus giver ham automatisk nøglerne til bilen. Mens Minfu skynder 
sig ud af restauranten, stadig iført sit kokkeforklæde, lyser hans ansigt op i stort grin: „Jeg elsker denne bil.“

Priser på denne side er til NGCC modeller og er ekskl. dæk og montering.
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1.000 muligheder til 4 hjul.

Vælg dine foretrukne hjul blandt de mange 
designvarianter – online med tilbehørskonfiguratoren på 
www.mercedes-benz.dk
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Hjul er en fundamental del af enhver Mercedes-Benz, det er derfor, vi investerer en betydelig indsats i alle 1.000 muligheder 
og foretager løbende kontroller på vores ydelsesprøvestande. Dette omfatter røntgeninspektioner af fælgene og CT-scanninger 
for at vurdere den interne mikrostruktur. Der lægges vægt på at fjerne selv de mindste defekter, der ikke kan ses med det blotte 
øje. Baseret på disse billeder kan vi diagnosticere de fremragende lange levetider for vores hjul, der suppleres med eksklusivt 
æstetisk design. Sammen sikrer disse punkter din sikkerhed på vejen. Vores udviklingskriterier og tests overstiger langt de 
kontroller, der er angivet i lovgivningen: foruden biaksiale kontroller af træthed i hjul og nav (ZWARP), stresstests, tests med på-
virkninger og radiale kast, bliver hjulene også belastet med flere hundredtusinde kilometers testkørsel. Takket være disse 
strenge Mercedes-Benz retningslinjer er originale hjul med Mercedes-stjernen blandt de mest sikre, højest ydende og mest 
holdbare produkter på hele automobilmarkedet.

Hver test bestået  
med en stjerne.
Sådan gør vi kvalitet gennemsigtig.

DEN BEDSTE KØREDYNAMIK

PERFEKT TILPASNING TIL MODELSERIE

EXCEPTIONEL LANG HOLDBARHED

OMFATTENDE KVALITETSTJEK
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Det allerbedste.
Med det perfekt udformede og sikre hjultilbehør fra Mercedes-Benz kan du selv få al opmærksomheden – dag og nat. Med 
navkapsler i grå, sort eller med et nyt Laurel-kransdesign kan du afsætte meget specielle aftryk. For at sikre at højdepunkterne 
er sikre på vejen, kan du ideelt set beskytte dine letmetalfælge med låsboltsæt, der består af en kodet nøgle og sikringsskruer. 
Og en stilfuld finish sikres af de nyeste ventildæksler med Mercedes logo.

17 NAVKAPSEL, STJERNE I RELIEF. Matsort. Beskytter hjulnavet mod snavs. A220 400 0125 9283 | kr. 175,–  18 NAVKAPSEL, STJERNE MED LAURBÆRKRANS. 
Sort. A222 400 2200 9040 | kr. 132,–  19 NAVKAPSEL, STJERNE. Grå. A220 400 0125 7756 | kr. 132,–  20 LÅSBOLTSÆT, M14 X 1,5 X 45. Beskyt dine 
værdifulde letmetalfælge mod tyveri: Sæt med kodet nøgle og fire sikringsbolte. A001 990 1707 | kr. 630,–  21 VENTILHÆTTE. Eksklusiv lysglans i nyt design.  
Beskyt hjulventilerne mod snavs. Sæt i 4 dele. B6 647 2002 | kr. 123,–.

Hjulet – genopfundet.
Originale Mercedes-Benz hjul bidrager på afgørende vis til bilernes høje designkvalitet. De kritisk designede hjul kombinerer 
eksklusivitet og sikkerhed, og med deres harmoniske ydre understreger de deres førers stil og karakter.

GLC CLS

A-Klasse, B-Klasse og CLA A-Klasse (176),  
B-Klasse (246) og  
CLA (117)

GLA

C
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GLE SUV  (166) E - modelserie 212 GLE coupé

E

Artikelnummer kr.

01 18" komplette sommerhjul med 225/45 R 18 Pirelli MO dæk. Q440 2417 1009 E 17.195,-

02 19" komplette sommerhjul med 225/40 R 19 Pirelli MO dæk. Q440 2417 1008 E 19.295,-

03 18" komplette sommerhjul med 225/40 R 18 Dunlop MO dæk. Q440 2412 1027 E 14.995,-

04 17" komplette sommerhjul med 225/50 R 17 Goodyear MO dæk. Q440 2414 1002 E 14.295,-

05 18" komplette sommerhjul med 225/45 R 18 & 245/40 R 18 Continental MO dæk. Q440 2411 1157 E/1158 E 15.695,-

06 19" komplette sommerhjul med 225/40 R 19 & 245/35 R 19 Continental MOE dæk. Q440 6411 1014 E/1015 E 20.495,-

07 18" komplette sommerhjul med 245/45 R 18 & 275/40 R 18 Dunlop MO dæk. Q440 2412 1052 E/1053 E 18.995,-

08 19" komplette sommerhjul med 245/40 R 19 & 275/35 R 19 Goodyear MOE dæk. Q440 6414 1022 E/1023 E 19.995,-

09 19" komplette sommerhjul med 235/45 R 19 Goodyear MOE dæk. Q440 6714 1002 E 20.995,-

10 20" komplette sommerhjul med 255/45 R 20 Bridgestone MOE dæk. Q440 6719 1005 E 24.695,-

11 21" AMG komplette sommerhjul med 255/40 R 21 & 285/35 R 21 Continental MO dæk. Q440 6511 1027 E/1028 E 36.495,-

12 20" komplette sommerhjul med 245/35 R 20 & 275/30 R 20 Goodyear MOE dæk. Q440 6414 1036 E/1037 E 22.795,-

13 21" komplette sommerhjul med 265/40 R 21 Continental MO dæk. Q440 6511 1025 E 28.995,-

14 18” AMG komplette sommerhjul 225/40 R 18 & 265/35 R 18 Pirelli MO dæk (dæk fra 2014/2015). Q440 2417 1146 E/1147 E 19.995,-

15 21" komplette sommerhjul med 275/45 R 21 & 315/40 R 21 Continental MO dæk. Q440 6511 1020 E/1021 E 27.695,-

Hør nærmere hos din forhandler, om hvilke komplette sommerhjul der passer til netop din Mercedes-Benz.

Priserne på nedenstående komplette sommerhjul indeholder: 4 stk. letmetalfælge, 4 stk. Mercedes-Benz originale kvalitetsdæk, 4 stk. sensor, 4 stk. navkapsler samt 
 montering og moms. 
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HELLERE TEE-OFF  
END SKI OFF. 
Far og søn opdager alpin golf.

Grøn, ikke hvid. Tinde, ikke sand. Jern, ikke is. Berchtesgaden Golf Club, lige i midten af Berchtesgaden Alperne har både 

en skiløjpe og golfforbindelser i ét. Om sommeren starter golfspillere spillet ved foden af Watzmann-bjerget. Om vinteren 

øver skiløbere „logring“ ned ad løjperne. Greenkeeperen her er på samme tid operatør og ejer af skiliften og faciliteten til 

skiundervisning og har været det, siden klubben blev grundlagt i 1955. Berchtesgaden Golf Club er ikke kun en af de 

ældste golfklubber i Tyskland, det er også en af de højeste. Banen på 9 huller er anlagt skønt og solidt i bjergene under 

Kehlstein, og dens elegant anlagte greens tilbyder golfudfordringer for alle handicaps.

 
I dag er der besøg af et par særlige gæster: Benedikt Limbach og hans søn, Henri (10), nyder en far og søn-weekend. „Jeg 

er glad for, vi ikke tog på vandretur. Det er virkelig kedeligt“, siger Henri noget skeptisk og inspicerer et femmerjern med 

stålskaft. Benedikt havde i nogen tid planlagt at tage sin søn med på en golftur. „Det er virkelig en oplevelse – også for børn. 

Først skulle vi tage svævebanen, herefter kørte vi op ad bakken og ned i dalen i caddyen.“ „Far lod mig køre“, smiler Henri.

Det er bedre at opleve tee-off end ski off online:

http://mb4.me/MBA_G_Class_Golf
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01 GOLF-POLOSHIRT, BØRN. Grøn/sort/hvid. 92 % polyester/8 % elasthan. 3-knaps stolpelukning. dryCELL-teknologi. Perfor-

mance Fit. Fra PUMA for Mercedes-Benz. Størrelse 116–164. B6 645 0379–0383 | kr. 452,–  GOLF-POLOSHIRT, HERRER. 

91 % polyester/9 % elasthan. 3-knaps stolpelukning. dryCELL-teknologi. Performance Fit. Fra PUMA for Mercedes-Benz. Størrelse 

S–XXL. B6 645 0322–0326 | kr. 627,–  02 GOLF-STANDBAG. Sort. 100 % polyester. Inddeling til 14 golfkøller. Diverse 

lommer og indstiksrum. Holder til håndklæde. Skuldersele med snaplås. EasyFlex-bund for maksimal kontakt med jorden.  

Aftageligt regnslag. Fra COBRA for Mercedes-Benz. Vægt ca. 2,1 kg. Mål ca. 34 x 37 x 87 cm. B6 645 0387 | kr. 2.179,–   

KRONOGRAFUR, HERRER, MOTORSPORT SORT. Urkasse i rustfrit stål med sort PVD-belægning, med blå knap. Sort urskive  

i ægte karbon, flertrinsdesign, med Super-LumiNova® lysende punkter og blå detaljer. Urlænke i rustfrit stål. Stålfarvet viser med 

lys. Blå sekundviser. Stopfunktion. Vandtæt ned til 10 ATM. Diameter ca. 45 mm. Schweizisk kvarts Ronda 5030. Swiss movt. 

B6 799 5426 | kr. 2.903,–  03 ZIGZAG-LÆSSEKANT BESKYTTELSE. Sort. Plast. Kan klappes op. Kan bruges til flere typeserier. 

Mulighed for fastgørelse på lastringe, vendemåtte eller tagboks. Kan opbevares på en plads besparende måde. Nem at rengøre. 

A253 693 2000 | kr. 333,–  GOLFKØLLE-HEADCOVER. Sort. 100 % polyester. Elastik på bagsiden. Vand- og smudsafvisende. 

Fra COBRA for Mercedes-Benz. Mål ca. 15 x 15 x 34 cm. B6 645 0391 | kr. 209,–  04 KØLEBOKS. Køler ikke kun, varmer 

også: Køler ned til 20 °C under temperaturen i omgivelserne til maks. –2 °C. Mulighed for funktionsskift til varmefunktion. Robust, 

kraftigt isolerende hardcase med stofbetræk, udvendige lommer og polstret bæresele til 24 liters indhold. Strømtilførsel via 12 V-stikket 

i bilen eller via ensretter, der fås separat, til 230 V-nettet. A000 820 4206 | kr. 1.619,–  05 TERMOKRUS SIGG, LILLE. Sort. 

Rustfrit stål/plast. Dobbeltvæg med vakuumisolering Modstandsdygtig over for frugtsyre. Lækagesikker. Enhåndslukning med 

drikkeindsats. Skridsikker silikonepad i bunden. Udtageligt tefilter. Holder drikkevarer varme i op til 9 timer eller kolde i op til  

12 timer. Fra SIGG for Mercedes-Benz. Volumen ca. 0,3 l. B6 695 3127 | kr. 209,–.
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01

02

01 GOLF-CAP, BØRN. Grøn. 100 % polyester. Snapback-lukkeanordning. Fugtabsorberende Performance-svederem. „P“-logostick med 3D-effekt. Fra 

PUMA for Mercedes-Benz. Størrelsen kan reguleres. B6 645 0384 | kr. 167,–  GOLF-CAP. Grå. 95 % polyester/5 % spandex. Fugtabsorberende Per-

formance-svederem på indersiden. Fra PUMA for Mercedes-Benz. Størrelsen kan reguleres. B6 645 0358 | kr. 249,–  GOLF-VINDJAKKE, HERRER. 

Sort. 100 % polyester. Vandafvisende. windCELL-teknologi. Lynlås med hagebeskyttelse. 2 lynlåslommer. Performance Fit. Fra PUMA for Mercedes-Benz. 

Størrelse S–XXL. B6 645 0352–0356 | kr. 752,–  02 MEDIA INTERFACE KABELSÆT. Kontroller din iPod®, iPhone® eller andet teknik med en Mikro 

USB forbindelse via multifunktionsrattet eller Audio systemet. Vis sang, artist eller album/playliste i instrument displayet eller på audio systemets monitor. 

Og oplad batteriet på din telefon – via universal interface i midterkonsol. Kabellængde 1 m. For nærmere information: www.mercedes-benz.com/connect. 

A213 820 4202 | kr. 457,–.

„ Kom her, Henri,  
vi kan starte herfra!“
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Berchtesgaden-golfbanen ligger ca. 1.000 meter over havet, og dens vandhul er i virkeligheden en lille bjergsø. Denne 

absolut kompromisløse bane, der til fulde udnytter den enestående placering og de fremragende terrænforhold, er 

en udfordring for alle fans af golfspillet. At spille her kræver fuld koncentration. „Her er jeg to over par, nede i Stuttgart 

er jeg én over par“, forklarer Benedikt kritisk. Da det kom til stykket, var det ikke tilstrækkeligt udfordrende, og han 

havde udtænkt et særligt handicap. I G-Klassen fører turen op til den meget attraktive Rossfeld Panorama Road til den 

panoramiske udsigtsplatform i en højde på 1.600 meter. Henri var skeptisk med at komme ud af bilen, fordi han var 

bekymret for, at han alligevel skulle på vandretur. Men Benedikt lokkede ham ud af bilen med en smart ide. Han fandt 

køllerne, boldene og tee’erne frem fra bilens bagende og satte dem op nær klippens kant. „Kom her, Henri, vi kan 

starte herfra!“ Henri skulle kun spørges én gang. Helt som han havde lært på golfbanen, svingede han næsten synkront 

med sin far, grus fløj om ørene, og to golfbolde fløj af sted mod den fjerne tinde og faldt ned i dalen. „Golf er rigtig 

cool, men kun i bjergene!“
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Ikke kun til køkkenvasken.
Det bedste valg til transportløsninger.

Af sted til vinterens glæder: den kombinerede ski- og snowboardholder fra Mercedes-Benz er den ideelle løsning til transport 
af udstyr til vintersport. Med „Comfort“ modellen kan du transportere op til seks par ski eller fire snowboards, på „Standard“ 
holderen er der plads til fire par ski eller to snowboards – afhængigt af bindingshøjden. Den enkle selvmontering og den praktiske 
udtræksfunktion forøger vinterens fritidssjov. 

Det multifunktionelle fundament til disse systemer leveres af et basis tagbæresæt (01) og stænger til basis tagbæresæt (02).  
De er velegnede til al Mercedes-Benz transport og alle rekreative aktiviteter, som f.eks. skiløb, snowboarding og cykeltilbehør 
samt til tagbokse. Du er sikret maksimal komfort, enkel montering og den højeste grad af sikkerhed.
 
Og du kan på sikker vis transportere dine cykler på de robuste, men alligevel lette cykelholdere (03/04/07) – uanset om det 
er på taget eller på bilens bagende.

Du kan finde mere information om dette og mange andre 
 produkter på vores YouTube-kanal:  
https://www.youtube.com/watch?v=MPmDSTRQTeo
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01 SKI- OG SNOWBOARDHOLDER KOMFORT. Til op til 6 par ski1 eller 4 snowboards, kan aflåses. Den praktiske udtrækningsfunktion gør det nemmere at fylde og 
tømme holderen. A000 890 0393 | kr. 1.702,–  TAGBÆRERSÆT. Aluminiumsholdere, der er præcist afstemt i forhold til karrosseriet på din Mercedes-Benz, er basis 
for mange forskellige Mercedes-Benz transportløsninger: Ski- og snowboardholder, cykelholder eller tagbokse. Kan monteres i en håndevending ved hjælp af integreret  
værktøj. Aerodynamisk, støjoptimeret Mercedes-Benz design. Kollisionstestet. Kan aflåses. A253  890  1100 | kr. 2.365,–  02 SKI- OG SNOWBOARDHOLDER  
STANDARD. Til op til 4 par ski1 eller 2 snowboards, kan aflåses.  A000 890 0493 | kr. 1.038,–  TAGRÆLINGHOLDER. Multifunktionel aluminiumsholder med nyud-
viklet aerodynamisk profil inspireret af flydesign reducerer vindstøj mærkbart og passer perfekt til din Mercedes-Benz. En tagrælingholder, der er præcist afstemt i forhold 
til karrosseriet på din bil, er basis for flere forskellige Mercedes-Benz transportløsninger, som f.eks. ski- og snowboardholder, cykelholder eller tagbokse Kollisionstestet. 
Kan aflåses. A253 890 0593 | kr. 2.365,–  03 CYKELHOLDER NEW ALUSTYLE. Ekstremt let cykelholder til fastgørelse af en cykel på bilens alurails eller tagræling-
holder. Cyklen kan enten monteres direkte på taget eller ved praktisk forudgående montering nede ved jorden. Støtterammen kan klappes ned for mindre luftmodstand, 
når holderen er tom. Egnet til cykelstel med en maks. steldiameter på 98 mm for runde rør eller 110 x 70 mm for ovale rør.2 Leveringsomfanget er 1 cykelholder. 
A000 890 0293 | kr. 1.328,–  04 HÆKMONTERET CYKELHOLDER TIL 2 CYKLER, FOLDBAR, MONTERES PÅ ANHÆNGERTRÆK. Let anvendelig, låsbar hækmonteret 
cykelholder, designet til sikker transport af op til 2 cykler. Let at montere på anhængertræk. Montering af cykler er hurtigt og let gjort. Maks. vægt pr. cykel op til 30 kg. 
hvilket gør at de fleste elcykler kan transporteres. Bagagerum kan stadig åbnes, med cyklerne monteret. Cykelholder kan nemt foldes sammen for let og pladsbesparende 
opbevaring. A000 890 1700 | kr. 4.695,–  05 OPLADER MED VEDLIGEHOLDELSESOPLADNING, 5 A, TIL BLYSYRE- OG LITIUMBATTERIER, EUROPA. Kontrollerer, 
oplader og genopliver dit batteri – også når det har været helt afladet. Afstemt i forhold til den komplekse elektronik i din bil. A000 982 3021 | kr. 925,-  06 VÆRKTØJ. 
Alt du behøver, for at skifte et hjul: Fra hjulnøgle til handsker. Praktisk opbevaret i kompakt plasttaske. B6 685 0788 | kr. 587,–  07 HÆKMONTERET CYKELHOLDER 
TIL 3 CYKLER, FOLDBAR, MONTERES PÅ ANHÆNGERTRÆK. Let anvendelig, låsbar hækmonteret cykelholder, designet til sikker transport af op til 3 cykler. Let at 
montere på anhængertræk. Montering af cykler er hurtigt og let gjort. Maks. vægt pr. cykel op til 30 kg. hvilket gør at de fleste elcykler kan transporteres. Bagagerum kan 
stadig åbnes, med cyklerne monteret. Cykelholder kan nemt foldes sammen for let og pladsbesparende opbevaring. A000 890 1800 | kr. 5.525,-  08 MERCEDES-BENZ 
TAGBOKS 400, KAN ÅBNES I BEGGE SIDER. Volumen ca. 400 liter. Maks. last 75 kg. Håndtagsliste for lettere åbning og lukning.2 Sort A000 840 0000 | kr. 4.480,– 
Matsølv A000 840 0100 | kr. 3.820,-  09 MERCEDES-BENZ TAGBOKS 450, KAN ÅBNES I BEGGE SIDER. Volumen ca. 450 liter. Maks. last 75 kg. Håndtagsliste for 
lettere åbning og lukning.2 Sort A000 840 0300 | kr. 5.310,- Matsølv A000 840 0200 | kr. 4.647,-.

1 Afhænger af skienes geometri.
2 Vær opmærksom på din bils tilladte tagbelastning.  
 
Priser på denne side er til GLC og er ekskl. montering. Ovennævnte tilbehør findes til næsten alle modelserier.

450 400 
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Ronda Malinda stryger kærligt den store stofrulle i bagagerummet i sin GLE. 
Hun er en moderne Nana Benz. Det er det, kvinder, der handler med meget 
farverige højkvalitetsstoffer importeret fra Holland, kaldes i hendes hjemland 
Togo, og der er stor efterspørgsel efter deres varer blandt kvinder i Vestafrika.  
De kvindelige handlende investerer deres penge i en eller flere Mercedes-Benz’er. 
„Fashion er min passion“, forklarer Ronda. Hun forlod Togo for ti år siden til 
fordel for Hamborg. Siden da har hun solgt afrikanske stoffer til alle fire ver-
denshjørner. Til at starte med lejede hun til dette formål et skur på Grosse 
Elbstrasse. I dag ejer hun et helt lagerkompleks på flere etager i Speicherstadt – 
det traditionelle varehusdistrikt i Hamborg – og et atelier i byens Karolinen- 
kvarter. På denne måde har Ronda importeret legenden fra Afrika til Tyskland.

DET MATERIALE 
 LEGENDER ER LAVET AF.
Nana Benz 2.0
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AFDÆKNING TIL SKÆRM. Galvanisk højglansforkromet plast som dekordele til skærmen. Robust, formstabil 
udførelse. Passer til alle bilens kromdele. A167 880 4104 | kr. 1.453,-   FINNEAFDÆKNING TIL 
MOTORHJELM. Galvanisk højglansforkromet plast som dekordele til motorhjelmen.  Robust, formstabil 
udførelse. Passer sammen med bilens andre kromdele. A167 880 4004 | kr. 1.535,-  NØGLERING, 
TYPE GLE. Sølvfarvet/sort. Rustfrit stål. Flad ring med tre yderligere miniringe for hurtig udskiftning/
udtagning af den enkelte nøgle. Original bagklaptypografi på forsiden, 3D-stjerne på bagsiden. Designet 
i Tyskland. Længde ca. 9 cm. B6 695 8426 | kr. 293,–.

Priser på denne side er til GLE og er ekskl. montering. 33
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01 DESIGNSIDEBEKLÆDNING, I 4 DELE. Mercedes-Benz Sport Equipment designsidebeklædning med sort-mat overflade. Får bilen til at virke mere maskulin og under-
streger det sportslige og dynamiske look. Enkel og sikker montering ved hjælp af specialklæbebånd. Lakering og registrering i bilens papirer ikke nødvendig. A167 725 5400 | 
kr. 4.295,–  AMG 5 DOBBELT-EGER FÆLG. Sort, højglans. A167 401 3600 7X23 | kr. 9.772,–  02 GARMIN VIVOACTIVE 3 SMARTWATCH. Sort/sølvfarvet. 
Plastik/rustfri stål/silicone materiale. Farvet touchscreen display. Mercedes-Benz logo på bagside af urkasse, inderside af rem og på knap. Opkald vises i ekslusivt  
Mercedes-Benz design. Kompatibel med Android og Apple. Batteri holdbarhed i GPS mode ca. 13 timer. Smartwatch mode op til 7 dage. Måling af vital data og stress 
niveauer. Forslag til aktivering af vitalitets- og afslapnings programmer. Garmin Pay support. Kompatibel med Garmin connect mobil app. Vandtæt til 5 ATM. Diameter  
43,4 mm. Installerede sprogmuligheder: dansk, hollandsk, finsk, engelsk (US), fransk, italiensk, tysk, norsk, spansk, svensk & portugisisk. B6 695 8847 | kr. 2.489,–   
03 SOLBRILLE, KVINDER, LIFESTYLE. Guldfarvet indfatning i rustfrit stål med havannabrun acetatglasindfatning og navyblå acetatbøjleende. Brune glas fra Carl Zeiss 
Vision. 100 % UV-A/UV-B beskyttelse (UV-400). Solfilterkategori 3. Bagflade antirefleksbehandlet. B6 695 3488 | kr. 754,-.

Mellem legenden og moderniteten.

Priser på denne side er til GLE og er ekskl. dæk og montering.34



„Jeg lærte alt, jeg har brug for til min virksomhed, fra min mor og mine bedste-
mødre. Det vigtigste er at holde øje med dine penge“, ler hun. „I Togo siger man, 
at alle Nana Benz’erne har slanger til dette formål“, siger hun og laver en konspi-
ratorisk gestus. Ronda er en moderne Nana Benz eller, for at være mere præcis, 
en hårdtarbejdende forretningskvinde. Forståeligt nok sælger hun sine stoffer på 
internettet. „Alt i alt har jeg 30 medarbejdere og fem af dem arbejder kun med 
onlineshoppen“, forklarer hun. „Jeg anvender min GLE til praktisk transport af 
mine stoffer fra Hamborgs containerterminal til mit lager“, fortsætter Ronda. På 
denne måde viderebringer hun sin mors og bedstemors tradition.
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01 LÆSSEKANTBESKYTTELSE. Læssekantbeskyttelsen i kromdesign beskytter pålideligt bilens læssekant mod beskadigelse og anvendel-
sesspor. Et særligt udviklet klæbebånd til bilens ydre muliggør en hurtig og enkel montering. Læssekantbeskyttelsen tilpasser sig præcist til 
bilens konturer og sørger via de udsøgte materialer for en høj kvalitetsfornemmelse. A167 693 0000 | kr. 1.535,-  02 ARMBÅNDSUR, 
KVINDER, CLASSIC, LADY ROMAN. Urkasse i rustfrit stål med gylden PVD-belægning. Sølvfarvet urskive med guldfarvede romerske tal og 
indeks. Guldfarvet viser. Milanaiselænke med gylden PVD-belægning. Vandtæt ned til 5 ATM. Diameter 34 mm. Kvarts Ronda 773. Swiss 
movt. B6 604 1570 | kr. 1.908,-  03 DESIGNSIDEBEKLÆDNING, I 4 DELE. Mercedes-Benz Sport Equipment designsidebeklædning 
med sort-mat overflade. Får bilen til at virke mere maskulin og understreger det sportslige og dynamiske look. Enkel og sikker montering ved 
hjælp af specialklæbebånd. Lakering og registrering i bilens papirer ikke nødvendig. A167 725 5400 | kr. 4.295,-.

Priser på denne side er til GLE og er ekskl. montering.

Elegant og praktisk.
Hendes GLE er parkeret udenfor atelieret. Udenfor er Hamborgs Karolinen-kvarter en farverig sydende masse, så forskelligartet 
som de værdifulde varer i bilens bagagerum. „På samme måde som de forskellige farver i mine stoffer appellerer til mig, er det 
dynamikken i GLE’ens linjer, der gør den så attraktiv“, siger Ronda begejstret. „Designet flyder lige så let som mine materialer“, 
udbryder den entusiastiske bilejer med begejstring. Formålet med Mercedes-Benz originaltilbehøret, som f.eks. finnemonteringer  
til kølerhjelmen eller de designede sidepaneler, er at personliggøre hendes bil og vidner om den særlige tradition, som Ronda, 
hendes mor og bedstemødre har bevaret i generationer.
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First  
business class.
Rejs med stil.
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Du kan finde mere information om dette og mange  
andre produkter på vores YouTube-kanal:   
https://www.youtube.com/watch?v=CT7JwfnbA5c

01 BØJLE, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT MED DIREKTE ADAPTER (KODE 866). Nå frem uden krøllet tøj med den både elegante og praktiske bøjle. Til enkel montering 
på bagsiden af forsæderne via direkte adapter. A000 810 4100 | kr. 789,-  02 KLAPBORD, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT MED DIREKTE ADAPTER (KODE 866). 
Som praktisk opbevaring til snacks og drikkevarer, når du er ude at køre. Klapbordet med direkte adapter er udstyret med en kopholderindsats. Sikker og ukompliceret: 
Montering på bagsiden af forsæderne via direkte adapter. Vigtigt: Hvis der sidder en passager på bagsædet, skal klapbordet klappes i af sikkerhedsmæssige grunde. 
A000 816 0200 | kr. 1.163,-  03 HOLDER TIL TABLET-PC (KODE 866), STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Trinløst indstillelig holder til gængse tablet-modeller fra 
Apple og Samsung. Kan anvendes vandret og lodret via 360°-drejning. Kan vippes lodret for optimal placering for brugere med forskellig højde. Kan kun anvendes i for-
bindelse med forberedelse til „underholdning og komfort“ (kode 866) og et Mercedes-Benz beskyttelseshylster, der fås separat. A000 827 2200 | kr. 847,-  04 BA-
SISHOLDER, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Nakkestøtteelementerne kan monteres og fjernes uden videre. Det modulopbyggede system er baseret på en basisholder, 
som kan udvides med det produkt, du ønsker – bøjle, taskekrog eller klapbord. A000 810 3300 | kr. 208,-  05 ACTIONCAM-HOLDER, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. 
Fasthold de bedste øjeblikke, f.eks. på rejser eller på racerbanen, med dit Action-kamera. Til dette formål placerer ActionCam-holderen sammen med Style & Travel basis-
holderen dit kamera i den ideelle position. Vip og bøj holderen, og drej kameraet 360°. Kompatibel med mange gængse Action-kameraer som f.eks. GoPro eller Rollei. 
A000 827 1900 | kr. 1.013,-  06 BØJLE, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Nå frem uden krøllet tøj med den både elegante og praktiske bøjle. Nem at montere på 
fører- eller passagersædets nakkestøtte. A000 810 3400 | kr. 623,-  07 HOLDER TIL TABLET-PC (NAKKESTØTTE), STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Trinløst indstil-
lelig holder til gængse tablet-modeller fra Apple og Samsung. Kan anvendes vandret og lodret via 360°-drejning. Kan vippes lodret for optimal placering for brugere med 
forskellig højde. Nem placering på nakkestøtten ved isætning af holderen i en adapter, der skal købes separat. Kan kun anvendes i forbindelse med et Mercedes-Benz 
beskyttelseshylster, der fås separat. A000 827 2000 | kr. 780,-  08 TASKEKROG, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. A000 814 0000 | kr. 249,-  09 KLAPBORD, 
STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. A000 816 0000 | kr. 955,-  IKKE VIST: IPAD AIR® 2 BAGSÆDEINTEGRATION PLUG & PLAY. Holderen, der kan vippes og drejes, 
gør en individuel placering af din iPad® mulig i stående og liggende format. Alle betjeningselementer til enheden forbliver frit tilgængelige. Holderen og den medfølgende 
skærmfolie øger desuden kollisionssikkerheden. Endvidere beskytter folien mod ridser på skærmen. Det er nemt at skubbe holderen ind i den eksisterende åbning på 
bagsiden af forsæderne, til den er gået helt i indgreb. Dette kræver „forberedelsen til underholdning og komfort“ (ekstraudstyrskode 866 til personbiler og ekstraud-
styrskode EM4 til varebiler). A205 820 2001 | kr. 1.777,-.
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Cykler til store og små.

REJS MED  
2 HJUL.
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01 BALANCECYKEL. Aluminiums stel. 12" „BIG APPLE“ Schwalbe-dæk. Justerbar sadelhøjde (41–47cm) til højde ca. 85 cm eller over. Alder 3+ vejer ca. 3,7 kg. Lyserød 
B6 645 0081. Grøn B6 645 0080 | kr. 1.620,–  02 BØRNECYKEL. Aluminiumsstel. 16 tommers „BIG APPLE“ Schwalbe-dæk. Fodbremse bag. V-bremse foran.  
Enkelt hastighed. Robuste metalskærme. Bløde håndtag og frempind med beskyttelse mod slag. Støtteben. Justerbar sadelhøjde (ca. 50–59 cm). Velegnet til højder op til 
ca. 105 cm, alder 4+. Vægt ca. 9,5 kg, South Seas Blue B6 645 0065. Lyserød B6 645 0067. Hvid B6 645 0066 | kr. 2.430,–  03 BØRNECYKEL. Aluminiums stel. 
20" „BIG APPLE“ Schwalbe-dæk. Shimano 7-gears bagskifter. V-bremser. Robuste metalskærme. Alu-støttefod. Justerbar sadelhøjde (60–73 cm). Alder 6+ vejer ca. 12,5 kg. 
Stelhøjde ca. 28 cm. Lyserød B6 645 0084. Grøn B6 645 0082 | kr. 3.599,–  04 CYKEL TIL DE UNGE. Aluminiumsstel. Shimano 21-gears bagskifter. V-bremser.  
24 tommers „BIG APPLE“ Schwalbe-dæk. Robuste metalskærme. Højdejusterbar sadel (ca. 67–80 cm). Alder 8+ eller op til en højde på ca. 131 cm. Stelhøjde ca. 31 cm. 
Vægt ca. 12 kg. Sort B6 645 0155. Hvid/lilla B6 645 0157 | kr. 4.320,–  05 CRATER LAKE-FITNESSCYKEL. Sort. Eksklusivt design med aluminiumsstel, 27 gear, 
fjedergaffel, skivebremser og 28 tommers hjul. Vejer ca. 13,5 kg. Belastningsevne op til ca. 100 kg. Produceret af FOCUS for Mercedes-Benz. Fremstillet i Tyskland. 
B6 645 0108–0111 | kr. 8.999,–  06 LØBEHJUL. Sort. Aluminium. Sammenklappeligt. Gummihåndtag. Affjedret. Håndtag justerbare i højden. 200 mm hjul med 
ABEC 9 lejer. Fodbremse. Støttefod. Alder ca. 12+. Maksimal lastevægt 100 kg. Vejer ca. 6,5 kg. Dimension sammenklappet 86 x 35 x 12 cm. Fodlængde på løbehjul  
ca. 34 cm. B6 695 5043 | kr. 1.799,–
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Du kan finde mere information om dette og mange  
andre produkter på vores YouTube-kanal:   
https://www.youtube.com/watch?v=CIKn7n1gelE?list=Plv

Alting på plads.
Originaltilbehør til beskyttelse, opbevaring og kontrol med bagage.

Sporene fra hverdagen kan alt for hurtigt blive synlige på en bil. Men sådan behøver det ikke være, for med det rigtige tilbehør 
til organisering, pleje og beskyttelse er din Mercedes-Benz på ideel vis udstyret til alle former for anvendelse. Lang levetid, 
målnøjagtighed og sikkerhed findes ikke kun i vores bundmåtter, der er vurderet højt i talrige tests, men også i de praktiske opbe-
varingsbokse. Last, der glider, eller tilsmudsning af interiøret hører derfor fortiden til, og du er fuldstændig parat til enhver tur.

01 VELOURMÅTTER CLASSIC, SÆT I 4 DELE. Elegant, eksklusivt tuftet velourtæppe med broderet „Mercedes-Benz“-tekst. Fås i originalfarver passende til dit interiør. 
F. eks. A205 680 0404 9J74 | kr. 1.069,–  02 VELOURMÅTTER EXCLUSIV, FØRER-/PASSAGERMÅTTE, 2 DELE. Eksklusivt velourtæppe med særligt høj og tæt luv, 
opgraderet med metalemblemer med Mercedes-Benz tekst. Fås i originalfarver passende til dit interiør. F. eks. A213 680 1806 9K26 | kr. 1.159,–  03 NÅLEFILTMÅTTER 
CLASSIC, FØRER-/PASSAGERMÅTTE, 2 DELE. Langtidsholdbart, ekstremt modstandsdygtig nålefilttæppe med broderet Mercedes-Benz tekst. F. eks. 
A253 680 5301 9G32 | kr. 584,–  04 ALL-WEATHER-MÅTTER CLASSIC, FØRER-/PASSAGERMÅTTE, 2 DELE. I robust vaskbar plast, som modstår selv meget stor 
belastning. Aktuelt design med fordybede områder og forhøjet kant. Mærket med tydelig Mercedes stjerne. F. eks. A176  680  5001  9G33 | kr. 558,–   
05 ALL-WEATHER-MÅTTER CLASSIC, FØRER-/PASSAGERMÅTTE, 2 DELE. I robust vaskbar plast, som modstår selv meget stor belastning. Nyt tredimensionelt design 
med fordybede og ophøjede områder og forhøjet kant. F. eks. A177 680 7902 9G33 | kr. 558,–  06 FODRUMSBAKKER, CLASSIC, FØRER-/PASSAGERMÅTTE,  
2 DELE. I robust vaskbart TPE-materiale, som modstår selv meget stor belastning. Dækker hele fodrummet. De forhøjede kanter og udformningen af overfladen holder 
snavs og vand væk. Mærket med tydelig Mercedes stjerne. F. eks. A177 680 3204 9051 | kr. 854,–  07 ASKEBÆGER. Sort. Plast. I varmebestandige materialer. Kan 
sættes ind i kopholderen eller i dørlommen (alt efter modelserie). Stor kapacitet. Inklusive cigaretslukker og cigaretholder. Indbydende Mercedes-Benz Design.  
Højde: 12,2 cm, diameter underside: 6,7 cm, diameter overside: 8,4 cm. F. eks. A177 810 8103 | kr. 340,–.
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Du kan finde mere information om dette og mange 
 andre produkter på vores YouTube-kanal:   
https://www.youtube.com/watch?v=8rA4kMSpnJk

08 ZIGZAG-LÆSSEKANT BESKYTTELSE. Sort. Plast. Kan klappes op. Kan bruges til flere modelserier. Mulighed for fastgørelse på lastringe, vendemåtte eller tagboks. 
Kan opbevares på en plads besparende måde. Nem at rengøre. A253 693 2000 | kr. 335,–  09 ISÆTNINGSMODUL TIL BAGAGERUM, TIL BAGAGERUMSBUND 19 MM, 
KOMPLET. Inddel dit bagagerum fleksibelt, så bagagen ikke flytter sig: Bundclipsene i isætningsmodulet kan placeres frit langs yderkanten af bagagerumsbunden. Systemets 
teleskopramme sørger for sikkert hold. A166 860 0034 | kr. 1.478,–  10 BAGAGERUMSBAKKE, HØJ KANT. Høj kant hele vejen rundt. I fleksibelt, slagfast plast. 
Fødevaresikker. A205 814 0800 | kr. 1.237,–  11 LAV BAGAGERUMSBAKKE. I slagfast polypropylen med antiskrid-effekt. Med ribbestruktur til fastgørelse af opbe-
varingsboks, der fås separat. Bilens fastsurringsringe forbliver tilgængelige. A253 814 0200 | kr. 789,–  12 VENDEMÅTTE. Har en eksklusiv velour- og en skridsikker 
side. Den beskytter den originale bagagerumsbund mod snavs. Mulighed for tilslutning til Zigzag-læssekantbeskyttelsen. Fås i sort. A246  680  0046 | kr. 689,–   
13 EASY-PACK BAGAGERUMSKOMFORTBOKS. Til praktisk opbevaring af genstande i bagagerummet. Når den ikke er i brug, kan boksen foldes sammen ved tryk på en 
knap og ved hjælp af et skinnesystem skydes ind under hattehylden, så der spares plads. Kapacitet: 7 til 55 liter ved maksimal lastvægt på 10 kg. A205 680 0405 | 
kr. 1.653,–  14 BAGAGENET, BAGAGERUMSBUND. Forhindrer, at lette transportgenstande flytter sig under kørslen. Nettet er udført i taskeform. A213 860 2901 | 
kr. 408,–  15 BAGAGEFASTGØRELSE. Smart løsning til bagage, som ikke må rutsje rundt i bagagerummet. Kan fastgøres fleksibelt omkring bagagen ved hjælp af 
velcrobånd. A000 987 0400 | kr. 175,–.
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Marts 2019.
Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms, men ekskl. montering, lakering, sensor og dæk, med mindre 
 andet er angivet. Der kan forekomme lokale afvigelser. Der kan være foretaget ændringer på produktet efter redaktionens afslutning (02.2019). Der tages derfor  forbehold 
for konstruktions- eller formænd ringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges af 
køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælgeren eller producenten bruger symboler eller numre til at 
betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er 
omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. Brochuren anvendes internationalt. Denne 
brochure kan indeholde produkter og serviceydelser, som ikke tilbydes i det enkelte land. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, 
gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Spørg derfor din Mercedes-Benz forhandler om de aktuelt gældende regler. 

Udbyder: Daimler AG, Mercedesstr. 137, D-70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH – en virksomhed under Daimler AG
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