
Podzim je změna, kterou si můžete užít.  
Nadcházející zimní sezóna přináší spoustu příležitostí pro řidiče vozů Mercedes-Benz. Mohou objevovat nové horské destinace  
a testovat jízdu v náročnějších podmínkách. Takovou změnu vnitřně pocítí i váš vůz. Písek, bláto, voda a sníh mohou potrápit interiér 
vašeho milovaného Mercedesu. Proto nabízíme mnoho  praktických doplňků, které váš vůz před poškozením a znečištěním ochrání.

Kryt prahu zavazadelníku
Kryt prahu zavazadelníku chrání nejen zavazadlový 
prostor před znečištěním, ale také celý nárazník  
a práh před poškrábáním.

• Barva: černá
• Materiál: plast
• Jednoduše přizpůsobitelné

Zavazadelníkové vany
Pro každodenní přepravu se hodí snadno čistitelná vana do kufru.  
Je dokonale přizpůsobena zavazadlovému prostoru a je ideální pro 
přepravu věcí po náročné a deštivé podzimní procházce.

• Pachově neutrální
• Odolná proti nárazům
• Polypropylen odolný proti rozbití
• Protiskluzová voštinová struktura

Pro více informací kontaktujte svého servisního partnera Mercedes-Benz.  
Akce platí do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.  
Součástí podzimní akční nabídky jsou pouze vybrané produkty z každé kategorie.

Akční podzimní nabídka

-15 %
Pro více informací 
navštivte náš web

Navštivte stránku

https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/being-an-owner/offers/product-of-season-offers-2.module.html


Oblečte svůj Mercedes-Benz.
Je podzim, čas vybavit váš vůz do nepříznivého počasí pomocí kvalitních doplňků, které se k vašemu vozu Mercedes-Benz 
dokonale hodí. Jsou navrženy tak, aby ladily s interiérem a exteriérem a chránily vůz i cestující před rozmary
podzimního počasí. 

Celosezónní podlahové rohože
Podlahové rohože jsou přesně přizpůsobeny vašemu vozu 
Mercedes-Benz na základě originálních CAD dat vozidla. Lze 
je připevnit klipsem k podlaze vozidla, aby se zabránilo jejich 
sklouzávání. Zároveň musí projít přísným testováním,  než jsou 
uznány za hodné loga trojcípé hvězdy.

• Odolnost
• Barva odolná proti vyblednutí
• Pachově neutrální

AMG ochranná plachta pro vnitřní použití
Pružný okraj v přední a zadní části ochranné 
plachty zajišťuje, že zůstává na svém místě 
a ideálně přiléhá. Plachta slouží jako ochrana 
vašeho vozidla před prachem a poškrábáním  
a má prodyšnou vnější vrstvu.

• Prodyšná vnější vrstva
• Syntetické vlákno odolné proti roztržení
• Antistatická vnitřní vrstva z flanelu

Pro více informací kontaktujte svého servisního partnera Mercedes-Benz.  
Akce platí do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.  
Součástí podzimní akční nabídky jsou pouze vybrané produkty z každé kategorie.
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