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Залиøаéтесь âимîглиâими.
Чи існує автомобіль, який більшою мірою втілює у собі ринкові цінності
Mercedes-Benz, аніж автомобілі S-класу? І чи можна узагалі створити авто-
мобіль кращий того, чиї якість та амбіції вже давно стали приказкою?

Ну, що ж, якщо «кращий» означає «кращий для Вас особисто», тоді Ви
зможете знайти для цього декілька доречних ідей у цьому проспекті.
Наприклад, інноваційні програми Mercedes-Benz Apps через Ваш CОMAND 
Онлайн ознайомлять Вас з останніми новинами, курсами акцій або можли-
востями паркування у відповідному районі.

Програми Mercedes-Benz Apps для CОMAND Онлайн
Використання програм Mercedes-Benz Apps для CОMAND Онлайн:

Новини: Ви маєте доступ до новин з усього світу в таких категоріях як 
економіка, політика або технологія.

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

Фінанси від Morningstar: 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 реаль-

ного часу.

Програми Mercedes-Benz-Apps доступні за адресою http://apps.mercedes-benz.com
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Подальшу інформацію щодо програм
Mercedes-Benz Apps Ви можете отримати
за адресою http://apps.mercedes-benz.com
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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 програ-

вати музику або передавати її на жорсткий диск своєї COMAND System.

Путівник по Європі та по ресторанах Європи SD-карта для 
CОMAND Онлайн
Версія 2013/2014

Тут Ви знайдете інформацію з відомих червоних та зелених путівників 

Michelin про ресторани, готелі, визначні місця та туристичні маршрути для 

Європи. Ви отримуєте доступ до аудіо-файлів, фото і пояснень щодо згада-

них у путівнику порад і маршрутів.

SD-карту для всієї Європи Ви можете отримати у місцях продажу Merсedes-

Benz. Додатково Путівник вже пропонують також у багатьох європейських 

країнах в інтернет-магазинах шляхом завантаження або у вигляді SD-

карти.

Подальшу інформацію та нові версії Ви можете отримати за адресою: 

http://shop.mercedes-benz.com.

Europa-Navigations-DVD для CОMAND Онлайн
А чи знаєте Ви, 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 регулювання руху транспортних засобів, нові спеці-

альні цілі, такі як автозаправні станції або ресторани, а також нові освоєні 

країни, передовсім у Східній Європі.

Для придбання останніх навігаційних CD- та DVD-дисків завітайте до нашого 

інтернет-магазину за адресою: http://shop.mercedes-benz.com. Замовлен-

ня і доставка можливі тільки в Німеччині.

Кабель Media Interface Consumer
Дозволяє зручне використання зовнішніх аудіопристроїв, таких як Ваші

iPhone®, iPod® або інші мобільні термінали з мікро-USB-під’єднанням че-

рез універсальний перехідний пристрій у консолі між передніми сидіннями.
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Телематика
Мультимедіа

Навігація
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модуль + SIM

модуль 
+ мобільний телефон

Телефонний модуль Merсedes-Benz з Bluetooth® (SAP¹)²
Заново пережити враження від Інтернету, телефонії та навігації у Вашому S-класі – за допомогою 

комбінування телефонного 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 користуватися через CОMAND Онлайн Merсedes-Benz Аррs, а 

також переглядати і читати SMS. Водночас Ви зможете повністю використовувати функції комфортної 

телефонії: зручне управління через Вашу мультимедійну систему, вільне пілкування 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 заряджати струмом через USB-

інтерфейс. Телефонний модуль з Bluetooth® (SAP) можна на вибір використовувати через SIM-карту у 

Вашому мобільному телефоні, або SIM-карту можна вставляти безпосередньо в модуль і здійснювати 

зв'язок незалежно від Вашого мобільного телефону. Багато провайдерів мобільного зв’язку пропо-

нують для цього так звані мульті-SIM-карти на вже наявний у Вас Договір.

¹SAP (Sim Access Profil) дозволяє зчитувати дані з SIM-карти Вашого мобільного телефону.

²Тільки у поєднанні з комфортною телефонією (код 386).
Подальшу інформацію про телефонний модуль, оновлення програмного забезпечення, а також перелік сумісних мо-
більних телефонів Ви можете знайти за адресою www.mercedes-benz.com/connect у розділі «Комфортна телефонія».
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Телематика
Телефонія

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 тримача мобільного телефону – це триває секун-

ду, не довше, аніж просто покласти телефон на місце – до одного 

з тримачів.

Саме тому заміна Вашої моделі телефону і навіть почергове вико-

ристання різних моделей тепер більше не є проблемою – комфорт-

на 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).

У продажу є тримачі для багатьох популярних

мобільних телефонів від:

Nokia:

Apple® :

BlackBerry:

Sony Ericsson:

02

02

N8-00, 6303, 6303i classic

iPhone® 5, iPhone® 4S, iPhone® 4

9790 Bold, 9900 Bold, 9782 Bold, 9700 Bold, 

9105 Pearl 3G

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.
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Åкстер’ºр
Легкосплавні колеса

Аксесуари коліс

5-спицеве колесо
48,3 см (19 дюймів)

01



01  50,8 см  20 дюймів 02  50,8 см  20 дюймів 03  50,8 см  20 дюймів

Припустімо, що легкосплавні колеса Merсedes-Benz є високо-

технологічними виробами, які найкращим чином поєднують у 

собі високу точність та тривалість використання.

І все таки кожна концепція автомобіля вимагає спеціальних від-

повідей дизайнерів наших коліс: варіантів дизайну, які підкрес-

люють у Вашого автомобіля характер, який ні з чим неможна 

сплутати.

Та які пропонують Вам абсолютно переконливі опції того, як ві-

добразити Ваш цілком особистий смак.

5-спицеве колесо
Поверхня: ванадієвосрібний металік

Колесо: 8,5J х 20 ЕТ 36,5 | Шина: 245/40 R20 XL

А222 401 2200 7х45

Колесо: 9,5J х 20 ЕТ 44 | Шина: 275/35 R20 XL

А222 401 2300 7х45

10-спицеве колесо
Поверхня: ванадієвосрібний металік, обточена до блиску

Колесо: 8,5J х 20 ЕТ 36 | Шина: 245/40 R20 XL

А222 401 2702 7х19

Колесо: 9,5J х 20 ЕТ 43,5 | Шина: 275/35 R20 XLА222 

А222 401 2802 7х19

Мульти-спицеве колесо
Поверхня: гімалаєво сіра

Колесо: 8,5J х 20 ЕТ 36 | Шина: 245/40 R20 XL

А222 401 1702 7756

Колесо: 9,5J х 20 ЕТ 43,5 | Шина: 275/35 R20 XL

А222 401 1802 7756

5-спицеве колесо
Поверхня: тремоліт-металік, обточена до блиску

Колесо: 8,5J х 20 ЕТ 36 | Шина: 245/40 R20 XL

А222 401 2502 7х44

Колесо: 9,5J х 19 ЕТ 43,5 | Шина: 275/40 R19

А222 401 2602 7х44

01 03

02 04

Êîлеса, âинаéäені нанîâî
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7-спицеве колесо
Поверхня: ванадієвосрібний металік

Колесо: 8,5J х 19 ЕТ 36 | Шина: 245/45 R19 XL

А222 401 2102 7х45

Колесо: 9,5J х 19 ЕТ 43,5 | Шина: 275/40 R19

А222 401 2202 7х45

Мульти-спицеве колесо
Поверхня: ванадієвосрібний металік

Колесо: 8,5J х 19 ЕТ 36 | Шина: 245/45 R19 XL

А222 401 1502 7х45

Колесо: 9,5J х 19 ЕТ 43,5 | Шина: 275/40 R19

А222 401 1602 7х45

5-подвійно-спицеве колесо
Поверхня: гімалаєво сіра, обточена до блиску

Колесо: 8,5J х 19 ЕТ 36 | Шина: 245/45 R19 XL

А222 401 1302 7х21

Колесо: 9,5J х 19 ЕТ 43,5 | Шина: 275/40 R19

А222 401 1402 7х21

05

06

07

Åкстер’ºр
Mercedes-Benz

Легкосплавні колеса

04  48,3 см  19 дюймів 07  48,3 см  19 дюймів

05  48,3 см  19 дюймів

06  48,3 см  19 дюймів



01  45,7 см  18 дюймів 02  45,7 см  18 дюймів 03  45,7 см  18 дюймів

04  45,7 см  18 дюймів

10-спицеве колесо
Поверхня: гімалаєво сіра

Колесо: 8 J х 18 ЕТ 41 | Шина: 245/50 R18

А222 401 0902 7х21

Колесо: 9,5J х 18 ЕТ 43,5 | Шина: 275/45 R18

А222 401 2402 7х21

7-спицеве колесо
Поверхня: гімалаєво сіра, обточена до блиску

Колесо: 8J х 18 ЕТ 41 | Шина: 245/50 R18

А222 401 1002 7х21

Колесо: 9,5J х 18 ЕТ 43,5 | Шина: 275/45 R18

А222 401 1102 7х21

5-подвійно-спицеве колесо
Поверхня: гімалаєво сіра, обточена до блиску

Колесо: 8J х 18 ЕТ 41 | Шина: 245/50 R18

А222 401 1900 7х21

Колесо: 9,5J х 18 ЕТ 43,5 | Шина: 275/45 R18

А222 401 2000 7х21

10-спицеве колесо
Поверхня: ванадієвосрібний металік

Колесо: 8J х 18 ЕТ 41 | Шина: 245/50 R18

А222 401 0902 7х45

01 03

02 04
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9-спицеве колесо
Поверхня: тремоліт-металік, обточена до блиску

Колесо: 8J х 17 ЕТ 41 | Шина: 245/55 R17

А222 401 0802 7х44

15-спицеве колесо
Поверхня: ванадієвосрібний металік

Колесо: 8J х 17 ЕТ 41 | Шина: 245/55 R17

А222 401 0002 7х45

05

06

05  43,2 см  17 дюймів

06  43,2 см  17 дюймів

Правові положення відповідної країни призводять до існування 

великої кількості різних модифікацій автомобіля. До того ж ми 

постійно вдосконалюємо наші автомобілі. Через це не кожна ком-

бінація коліс/шин, що наведена у цьому Проспекті, прийнятна для 

Вашого особистого Mercedes-Benz. Ваш партнер Mercedes-Benz 

постійно має у своєму розпорядженні останні дані, такі як резуль-

тати експертиз Спілки працівників технічного нагляду або поло-

ження про допуск для кожного колеса Mercedes-Benz, і залюбки 

проінформує Вас з цих питань індивідуально. 

Поставка легкосплавних коліс Mercedes-Benz 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.

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 .

Åкстер’ºр
Mercedes-Benz

Легкосплавні колеса
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Ланцюг протиковзання
Ланцюги для передавання значних зусиль для мак-
симально високих навантажень та чудовою тягою 
на вкритих снігом і льодом поверхнях. Міцне кіль-
це з полімерного матеріалу захищає Ваші високо-
якісні легкосплавні колеса від поверхневих подря-
пин окремими ланками ланцюга. Швидкий монтаж 
із замком з переднього боку.

Стопор коліс
Захищайте Ваші високоякісні легкосплавні колеса 
від крадіжки: набір із кодованого ключа та по од-
ному стопорному гвинту на колесо.

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

Чорні з хромовою зіркою
Класичний родстер-дизайн чорного кольору
Класичний родстер-дизайн синього кольору
Срібний стерлінг з хромовою зіркою
Гімалаєвий сірий з хромовою зіркою
Срібний титан з хромовою зіркою

Бризковики
Захищають днище та боковини кузова автомобіля 
від камінців та забруднення. У продажу попарно 
для переднього та заднього мостів. Заґрунтовані. 
Можуть покриватися на сервісній станції лаком під 
колір автомобіля.

Декоративні ковпачки стрижня клапана, чорні
Благородний відблиск у новому дизайні. Захищайте клапани 
коліс від забруднення. 4-компонентний набір.

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 па-
ливо та зменшує зношення шин. Підходить для усіх клапанів 
автомобільних шин, а також для клапанів велосипедних шин. 
До комплекту входить шкіряний футляр.

01 05
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Задній спойлер
Стримана, зафіксована на кришці багажника накладка, що підкреслює абрис краю 
задньої частини корпуса лімузина, не справляючи при цьому нав’язливого вражен-
ня. Високоякісна ґрунтовка дозволяє покриття лаком бажаного кольору. Висока 
тривалість служби завдяки точно підігнаному та стабільному за формою поліурета-
ну. Просте прилаштування без додаткових отворів. Відсутня вимога занесення до 
технічного паспорту автомобіля.

12

Åкстер’ºр
Аксесуари коліс

Аксесуари стайлінгу
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²нтер’ºр
Оздоблення салону

Безпека дітей

Пакет AIR-BALANCE01



01

Салон автомобіля S-класу є водночас і робочим місцем, і 
зоною відпочинку або просто нашим життєвим простором.

Заспокоїтися. Перевести подих. Прийти до тями. Ще поки 
Ви в дорозі. Бо Ви у своєму S-класі власне вже удома.

Ïîглÿä іç сереäини

Пакет AIR-BALANCE
Салон автомобіля можна за допомогою пакета AIR-BALANCE (спеціальне оснащення 
Код Р21) наповнити абсолютно індивідуальним ароматом. На вибір залежно від особис-
тих уподобань та настрою пропонується чотири високоякісних аромати для приміщень. 
Інтенсивність ароматизування має три ступені регулювання. Окрім того, якість повітря 
може покращуватися шляхом іонізації кисню та фільтрування зовнішнього повітря.

Флакон, DOWNTOWN MOOD
Ароматичний ряд: східний квітковий,
мускусний, фруктовий

Легкий квітковий жасминовий та бузковий 
аромат накладається на мускус, амбру та 
кашемірову ноту. У початковій ноті маг-
нолія та трояндове дерево забезпечують 
свіжість, персик – ніжність, а метал – збен-
теження.
М’який, чуттєвий, повітряний аромат із
сексуальним підтекстом.

Флакон, SPORTS MOOD
Ароматичний ряд: зелений, квітковий,
цитрусовий

Аромат базується на акорді між липовим 
квітом та світлими свіжозеленими листоч-
ками. Липовий квіт у «ноті серця» грає з 
такими гранями квіткових ароматів як 
магнолія, гарденія та фіалка. Зелена по-
чаткова нота струменить легкістю завдяки 
грейпфрутовому і динному відтінкам. А 
під цим усім як база відчувається подих 
моху.

Флакон, NIGHTLIFE MOOD
Ароматичний ряд: деревинний, східний,
амбреїновий

NIGHTLIFE MOOD збагачений деревин-
ними, що доповнюють самі себе, нотами, 
що надають аромату повноти. Деревинна 
нота освіжається на початковому етапі 
холодними прянощами, такими як карда-
мон та рожевий перець.
Додатково слід певного альдегідного 
акорду забезпечує стриманий коньяч-
ний ефект. У базовій ноті деревинні ноти 
разом із ладаном, амброю та ароматом 
ванілі переходять у м’яку еластичну еле-
гантність.

Флакон, FREESIDE MOOD
Ароматичний ряд: цитрусовий, квітковий,
чайний

Цитрусові елементи разом із чаєм фор-
мують основний акорд. Квіткові ноти 
елегантно завершують цей аромат. У кін-
цевій ноті підтримку ароматові надають 
нюанси кедру, пачулі та амбри. Це за-
галом справляє завершене і гармонійне 
враження.
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Велюровий килимок CLASSIC
Елегантний якісний велюровий тафтінг-килимок, прикрашений металеви-
ми табличками з надписом Merсedes-Benz. У продажу є оригінальні кольо-
ри, що ідеально пасують до інтер’єру Вашого автомобіля.

Килимок для будь-якої погоди CLASSIC
З міцного синтетичного матеріалу, що добре миється, для максимальних 
навантажень. Актуальний дизайн з поглибленими зонами та піднятими 
краями. Маркування виразною зіркою Merсedes-Benz. У продажу є чорний 
та шовковисто-бежевий кольори.

Плічка
У непом’ятому одязі з елегантною та практичною плічкою з хромованого 
металу. Просте монтування на підголівнику сидіння водія та/або пере-
днього сидіння.
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до 15 місяців

до 13 кг

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

Накладки педалей з високоякісної сталі у спортивному дизайні
Точний виступ: елегантно відшліфована високоякісна сталь та виступи, які 
запобігають зісковзуванню, є свідченням спортивних амбіцій.
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Безпека дітей на Merсedes-Benz
Системи ременів безпеки для дітей на Merсedes-Benz 
мають за бажанням автоматичне розпізнавання дитячого 
сидіння (AKSE). 

Якщо Ваш автомобіль оснащений AKSE (код U18), то на-
дувна подушка безпеки перед переднім сидінням поряд з водієм авто-
матично деактивується, поки там вмонтовано дитяче сидіння з AKSE. 
Усі дитячі сидіння можуть застосовуватися в автомобілях і без жор-
сткого 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 ж«KIDFIX» змінні футляри для головної частини фланель-
но-сірого кольору та кольору червоного чилі (фото 06 та 07).

Дитяче сидіння «BABY-SAFE plus II»
Оптимальна безпека через глибоко сформовану чашу сидіння з ви-
сокими бічними захисними прокладками. Спеціальні подушки для 
розвантаження особливо чутливих зон тіла маленьких дітей у віці при-
близно до 15 місяців (до 13 кг). Серійно оснащене AKSE.

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

Дитяче сидіння «KIDFIX»
Підвищене сидіння для оптимального захисту бічними прокладками з
регульованою по висоті спинкою. Додатково до триточкового ременя
«KIDFIX» жорстко закріплюється ще системою ISOFIX. Опційно є у про-
дажу з AKSE. Для дітей віком від 3,5 до 12 років (від 15 до 36 кг).

07 Змінні футляри для головної частини
Є у продажу для моделей дитячих сидінь «BABY-SAFE plus II», «DUO 
plus» та «KIDFIX» фланельно-сірого кольору та кольору червоного чилі.
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Áагаæник і
Трансïîртуâаннÿ

Системи транспортування 
Аксесуари багажника

Система транспортування велосипедів
New Alustyle

Тримач на рейлінгах Alustyle
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01 03чорний металік титановий металік матове срібло

Той, хто професійно дістає зірки з неба, не так часто погоджується у свій віль-

ний час задовольнятися малим. Оригінальні аксесуари Merсedes-Benz стають 

доречними там, де розпочинається Ваша спортивна або сімейна активність: 

велосипедна прогулянка з дітьми, лижна прогулянка з друзями або відпустка 

з усією сім’єю. Саме тут Ви зустрінетесь з добре продуманими рішенням цих 

питань на рівні S-класу.

Тримач на рейлінгах Alustyle
Точно підігнаний до кузова Вашого Merсedes-Benz алюмінієвий 
транспортер на основі транспортних рішень для багатьох автомо-
білів Merсedes-Benz: транспортер лиж та сноубордів, транспор-
тер велосипедів або дахові бокси. Монтується миттєво інтегрова-
ним інструментом. Аеродинамічний, шумооптимізований дизайн 
Merсedes-Benz. Перевірено на зіткнення з іншими предметами 

Закривається на замок.

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

01
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Дахові бокси Merсedes-Benz
Підігнаний до Вашого Merсedes-Benz аеродинамічний дизайн з надвитривало-
го та зносостійкого матеріалу. Для оптимованого, швидкого кріплення до Вашої 
системи тримачів на рейлінгах. Особливо зручне завантаження та розвантажен-
ня завдяки опції відкриття боксів на обидва боки. З обох боків можливе закриття 

на ключ.

Даховий бокс 330 Merсedes-Benz
Місткість бл. 330 л. Є у продажу такі кольори: матове срібло та титановий мета-
лік. Максимальне навантаження 50 кг*.

05 Даховий бокс 400 Merсedes-Benz / Даховий бокс 450 Merсedes-Benz
Місткість від бл. 400 до 450 літрів. Є у продажу такі кольори: матове срібло та 
чорний металік. Максимальне навантаження 75 кг*.

Набір різнорозмірних сумок для дахових боксів Merсedes-Benz
Відповідного розміру сумки зі зносостійкого та водостійкого поліестру чудово 
використовують додатковий багажник Вашого дахового боксу. Усі сумки мають 
зручні плечові ремені безпеки.

Набір різнорозмірних сумок для Дахового боксу 330 Merсedes-Benz:
Набір з чотирьох сумок.
Набір різнорозмірних сумок для Дахового боксу 400 Merсedes-Benz:
Набір з трьох сумок, а також з однієї лижної сумки для макс. двох пар лиж**. 
Лижну сумку можна також придбати окремо.
Набір різнорозмірних сумок для Дахового боксу 450 Merсedes-Benz:
Набір з чотирьох сумок, а також двох лижних сумок для макс. по дві пари лиж**.
Лижну сумку можна також придбати окремо.

Блок утримання лиж для Дахових боксів Merсedes-Benz
Точно підігнаний до внутрішнього розміру дахового боксу блок для надійного
фіксування Ваших лиж.
Блок утримання лиж для Дахового боксу 330 Merсedes-Benz:
Надійне утримання до трьох пар лиж**.
Блок утримання лиж для Дахового боксу 450 Merсedes-Benz:
Надійне утримання до п’яти пар лиж**.

* Прохання пам’ятати при цьому про максимально допустиме навантаження на дах Вашого автомобіля
** Залежно від геометрії лиж.
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Зручне завантаження та розвантаження
завдяки відкриттю боксів на обидва боки.
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Система транспортування лиж і сноубордів
New Alustyle «Komfort»
Підходить для кріплення на Вашій системі тримачів на рей-
лінгах. Для транспортування до 6 пар лиж* або 4 сноубор-
дів, закривається на замок. Практична функція витягування 
полегшує завантаження та розвантаження.

Система транспортування лиж і сноубордів
New Alustyle «Standard»
Підходить для кріплення на Вашій системі тримачів на рейлінгах. Для транспортування до 4 пар лиж* або 2 
сноубордів, закривається на замок.

Система транспортування велосипедів New Alustyle
Надлегка система транспортування велосипедів для кріплення на Вашій системі тримачів на рейлінгах. Мон-
таж велосипедів можливий у два способи: на даху або шляхом практичного попереднього монтажу ще на зем-
лі. Завдяки відкидній опорній рамі додатково зменшується спротив повітря під час руху без велосипедів. При-
значений для рами велосипеда з максимальним діаметром круглих трубок 98 мм та/або 110 х 70 мм у разі 
овальних трубок. На Вашу систему тримачів на рейлінгах можна розмістити до чотирьох систем транспорту-
вання велосипедів. Прохання слідкувати при цьому за допустимим навантаженням на дах Вашого автомобіля.

Cпіральний замок
Продається окремо як аксесуар до системи транспортування велосипедів.

* залежно від геометрії лиж.
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Система транспортування велосипедів на задній частині кузова для тягово 
-причепного пристрою, відкидна
Зручна, з закриванням замком система транспортування для надійного перевезення на вибір
від 2 до 3 велосипедів. Дуже простий монтаж на тягово-причепному пристрої і так само легке 
кріплення Ваших гірських велосипедів на системі транспортування. Максимальне наванта-
ження до 30 кг на шину велосипеда. А тому прийнятна для більшості одиночних електро-
велосипедів. 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.

Тягово-причепний пристрій
Відкидний. Дорога поверхня з антикорозійним захистом. З інтегрованим штекерним розніма-
чем у шаровій голівці для електричного під’єднання систем транспортування на задній частині 
кузова та причепів. Максимальне опорне навантаження 88 кг.

Адаптер
Для автомобільного причепа з 7-точковим штекером.
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Ванна багажника, плоска
З протиударного пропілену з антизсувним ефектом. Допускається контакт 
з харчовими продуктами. Добре продумана рельєфна структура для крі-
плення статичного боксу, який можна придбати окремо.

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

Комфортний бокс багажника для
простого пакування
Для практичного зберігання предметів у багаж-
нику. У разі невикористання одним натисканням 
на відповідну кнопку бокс можна скласти та за 
допомогою системи напрямних засунути його 
між спинкою заднь ого сидіння та заднім склом 
автомобіля, що дозволяє зекономити місце.

Ремінь кріплення
Цей ремінь дозволяє без проблем та надійно за-
фіксувати навіть значний за вагою вантаж.

Двосторонній килимок
Двосторонній килимок має високоякісну велю-
рову, а також неслизьку поверхні. Він захищає 
дно оригінального багажника від забруднення. У 
продажу є килимки чорного кольору.

Сітка для багажу
Є у продажу для дна багажника. Запобігає зсу-
ванню легких предметів під час руху. Сітка вико-
нана у формі сумки.

Бокс для покупок
Антрацит. Складається.
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Фіксація багажу
Абсолютно просте рішення для бага-
жу, який не повинен зсуватися у багаж-
нику. 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 закрі-плення до плоскої 
ванни багажника або двостороннього 
килимка.

Холодильний бокс
Не тільки охолоджує, а навіть нагріває: охоло-
джує до макс. -2° С за температури навколиш-
нього середовища 20° С. Можливе перемикан-
ня на функцію нагрівання. Міцний, з хорошою 
ізоляцією твердий ящик з тканинним 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.

Зарядний пристрій з функцією
збереження заряду
Курс лікування для елементів живлення акумуля-
тора Вашого автомобіля: перевіряє, заряджає та 
оживляє Ваш акумулятор – навіть у разі повного 
його розряджання. Налаштовано до усього комп-
лекта електроніки Вашого автомобіля. У продажу 
є з силою струму 3,6 А та 25 А.

Комплект інструментів для автомобіля

Попереджувальні жилети з сигнальними ко-
льорами

08 10 12

09

11

13

14

Áагаæник і
Трансïîртуâаннÿ

Аксесуари багажника
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AMG Стайлінг
Спортивний екстер’єр для 
Вашого автомобіля. Такі 
компоненти AMG Стайлінгу, 
як передня та задня наклад-
ки бампера забезпечують 
максимальну динаміку.

AMG 5-подвійно-спицеве колесо
Поверхня: сірий титан, обточена до блиску

Колесо: 8,5 х 19 ЕТ 38 | Шина: 245/45 R19

А222 401 0000 7х21

Колесо: 9,5 х 19 ЕТ 38 | Шина: 275/40 R19

А222 401 0100 7х21

AMG 5-спицеве колесо
Поверхня: чорна, обточена до блиску

Колесо: 8,5 х 20 ЕТ 38 | Шина: 245/40 R20

А222 401 1200 7х23

Колесо: 9,5 х 20 ЕТ 38 | Шина: 275/35 R20

А222 401 1300 7х23

AMG Багатоспицеве колесо
Поверхня: сірий титан, обточена до блиску

Колесо: 8,5 х 20 ЕТ 38 | Шина: 245/40 R20

А222 401 0400 7х21

Колесо: 9,5 х 20 ЕТ 38 | Шина: 275/35 R20

А222 401 0500 7х21

01 02
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04
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AMG коване колесо у 10-спицевому
дизайні
Поверхня: сірий титан, обточена до блиску

Колесо: 8,5 х 19 ЕТ 39 | Шина: 245/45 R19

А222 401 0200 7х21

Колесо: 9,5 х 19 ЕТ 39 | Шина: 275/40 R19

А222 401 0300 7х21

AMG коване колесо у 10-спицевому
дизайні    | без фото
Поверхня: сірий титан, обточена до блиск

Колесо: 8,5 х 20 ЕТ 39 | Шина: 245/40 R20

А222 401 0600 7х21

Колесо: 9,5 х 20 ЕТ 39 | Шина: 275/35 R20

А222 401 0700 7х21

AMG коване колесо у 10-спицевому
дизайні    | без фото
Поверхня: матово-чорна, обточений до блиску борт ободу

Колесо: 8,5 х 20 ЕТ 39 | Шина: 245/40 R20

А222 401 0600 7х36

Колесо: 9,5 х 20 ЕТ 39 | Шина: 275/35 R20

А222 401 0700 7х36

AMG коване колесо у 5-спицевому
дизайні    | без фото
Поверхня: сірий титан, обточена до блиску

Колесо: 8,5 х 20 ЕТ 39 | Шина: 245/40 R20

А222 401 0800 7х21

Колесо: 9,5 х 20 ЕТ 39 | Шина: 275/35 R20

А222 401 0900 7х21

AMG 5-спицеве колесо   | без фото
Поверхня: сірий титан, обточена до блиску

Колесо: 8,5 х 20 ЕТ 38 | Шина: 245/40 R2

А222 401 1200 7х21

Колесо: 9,5 х 20 ЕТ 38 | Шина: 275/35 R20

А222 401 1300 7х21

AMG Накладка порогу,
біле підсвічування
Є у продажу з шорсткої високоякісної сталі
зі світлодіодним підсвічуванням.

AMG Накладка порогу,
без підсвічування
Є у продажу з шорсткої високоякісної
сталі | без фото.

AMG килимок | без фото.
З прошитим AMG надписом.

AMG фіксатор дверей  | без фото.
З високоякісної сталі.

AMG внутрішній чохол для
автомобіля | без фото.
Сріблясті кольори з чорним
логотипом AMG. 

¹У продажу з IІІ кв. 2013 року.

²Допускається тільки для AMG-моделей
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AMG
Інтер’єр

Легкосплавні колеса
Стайлінг



Поставка легкосплавних коліс 

здійснюється без шин, декоратив-

них ковпачків стрижня клапана та 

без гвинтів кріплення коліс. 

Інші варіанти кольорів окремих 

продуктів Ви можете знайти в окре-

мому прайс-листі до цієї брошури.

Оригінальні аксесуари äлÿ S-класу
Назва артикулу 

AMG Бічні накладки порогу

AMG Внутрішній чохол для автомобіля

AMG  Задня накладка бампера (з PARKTRONIC) 

AMG  Задня накладка бампера (без PARKTRONIC) 

AMG  Килимок (автомобіль з лівостороннім розташуванням керма, 

комплект, чорний)

AMG  Легкосплавні колеса

AMG  Накладка порогу, з підсвічуванням

AMG  Накладка порогу, без підсвічування 

AMG  Передня накладка бампера (з PARKTRONIC)

AMG  Передня накладка бампера (без PARKTRONIC)

AMG Фіксатор дверей   

Europa-Navigations-DVD для CОMAND Онлайн 

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

Ванна багажника, плоска

Випрямляч 

Даховий бокс 330, матове срібло

Даховий бокс 330, титановий металік

Даховий бокс 400, матове срібло

Даховий бокс 400, чорний металік

Даховий бокс 450, матове срібло

Даховий бокс 450, чорний металік

Двосторонній килимок 

Декоративні ковпачки стрижня клапана, чорні

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

Назва артикулу 

Задній спойлер 

Зарядний пристрій з функцією збереження заряду (ЕСЕ-версія, 3,6 А)

Зарядний пристрій з функцією збереження заряду (ЕСЕ-версія, 25 А)

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

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

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

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

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

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

Кабель Media Interface Consumer, Kit

Килимки CLASSIC 

Килимок для будь-якої погоди CLASSIC

Автомобіль з лівим розташуванням керма, комплект для водія та для   

місця поряд з водієм, чорний

Автомобіль з лівим розташуванням керма, комплект для водія та для 

місця поряд з водієм, шовковий беж

Килимок велюровий CLASSIC 

Автомобіль з лівим розташуванням керма, комплект, кришталево сірий

Автомобіль з лівим розташуванням керма, комплект, чорний

Автомобіль з лівим розташуванням керма, комплект, шовковий беж

Комплект інструментів для автомобіля 

Комфортний бокс багажника для простого пакування

Ланцюг протиковзання, 245/50 R18 та 245/45 R19 

Легкосплавні колеса

Манометр для перевірки тиску повітря в шинах 

Набір різнорозмірних сумок для Дахового боксу 330

Набір різнорозмірних сумок для Дахового боксу 400

Набір різнорозмірних сумок для Дахового боксу 450

Накладки педалей з високоякісної сталі у спортивному дизайні

Накладка порогу, з підсвічуванням (подвійна)

Плічка 

Попереджувальний жилет, помаранчевий

Попереджувальні жилети, два в комплекті, помаранчевий/жовтий

стор.
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21

21

31

30

16
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27

27

27
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22
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Номер артикулу

А222 690 1901 

А222 899 0086

А222 880 0001

А222 880 0000 

А222 680 0848 9F87

зі стор. 32

А222 680 0401

А222 680 0301

А222 880 0500

А222 880 0400

А222 766 1400

на запит 

В6 782 3973

А000 821 1856

А000 840 4718

А000 840 4818

В6 647 0995

А222 890 0078

А222 890 0178

А222 814 0041

А000 982 0021

А000 840 4262

А000 840 4362

А000 840 0100

А000 840 0000

А000 840 0200

А000 840 0300

А222 680 0046

В6 647 2002

А000 970 2000 9Н95

А000 970 2100 9Н95

А000 970 1800 9Н95

Номер артикулу

на запит

А000 982 0121

А000 982 0321

А000 970 0256 7N37

А000 970 0156 7N37

А000 970 0156 3Е16 

А000 970 0356 3Е16

А000 970 0356 7N37 

А000 970 0256 3Е16

А222 820 4515

А222 680 4448 9G33

А222 680 4448 8S85

А222 680 5948 7N99

А222 680 5948 9F87

А222 680 5948 8S84

А 166 580 0400

А222 840 0002

на запит

зі стор. 12

В6 658 8140

А000 890 0411

А000 890 0911

А000 890 0511

на запит  

на запит 

А000 814 0132

А000 583 0461

А000 583 0361
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Назва артикулу 

Покриття маточин, гімалаєве сіре з хромовою зіркою

Покриття маточин, родстер-дизайн синього кольору 

Покриття маточин, родстер-дизайн чорного кольору

Покриття маточин, чорне з хромовою зіркою 

Покриття маточин, срібний стерлінг з хромовою зіркою 

Покриття маточин, срібний титан з хромовою зіркою

Програми для CОMAND Онлайн 

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

Онлайн 

Ремінь кріплення 

Система транспортування велосипедів New Alustyle

Система транспортування велосипедів на задній частині кузова для 

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

Система транспортування велосипедів на задній частині кузова для 

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

Система транспортування лиж і сноубордів New Alustyle «Standard» 

Система транспортування лиж і сноубордів New Alustyle «Komfort»

Сітка для багажу Дно багажника

Складний захист країв вантажу 

Спіральний замок, 6 мм, 2х, уніфіковане закривання

Статичний бокс 

Стопор коліс 

Сумка для транспортування та зберігання для тримачів на рейлінгах 

Alustyle 

Телефонний модуль з Bluetooth® (SAP), V4

Тримачі для мобільного телефону

Асортимент постійно оновлюється. 

Прохання запитувати у свого партнера Merсedes-Benz.

Тримач на рейлінгах Alustyle 

Тягово-причепний пристрій 

Фіксація багажу

Назва артикулу 

Флакони

     DOWNTOWN  MOOD

     FREESIDE  MOOD

     NIGHTLIFE  MOOD

     SPORTS  MOOD

Холодильний бокс

стор.
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20

20

20

20
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Номер артикулу

А220 4000 0125 7756

В6 647 0120

В6 647 0201

В6 647 0200

В6 647 0206

В6 647 0202

на запит

на запит

А000 890 0294

А000 890 0293

А000 890 0300

А000 890 0400

А000 890 0493

А000 890 0393

А222 868 0074

А212 680 0246

А000 583 1995

А000 814 0041

В6 647 0156

А000 890 0111

А212 906 4202

на запит 

А222 890 0093

на запит

А001 987 1414

Номер артикулу

А000 899 0288

А000 899 0088

А000 899 0388

А000 899 0188

А000 820 4206

Дані про витрату палива та викиди СО2

Витрата палива¹ (л/100 км) 
Комбіновано 10,1 – 5,5 

Викиди CO2 ¹ (г/км)
Комбіновано 237-146

Клас ефективності E – A 

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.

²нäекс



Стан: липень 2013 року

До даних у цьому Проспекті: після підписання до друку цього видання (06/2013) в продукції могли відбутися зміни. Право на зміни конструкції або форми, 

відхилення 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. Цей Проспект використовується в 

усьому світі. Формулювання щодо законодавчих, правових та податкових приписів та їхній вплив чинні однак 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.

Провайдер: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart

Mercedes-Benz Accessories GmgH, Stuttgart – Ein Unternehmen der Daimler AG

3230 2051 00-01/0713

© Copyright 2013 Mercedes-Benz Accessories GmgH. Усі права застережено.

Відкрийте для себе актуальну колекцію Mercedes-Benz, а також
останні версії навігаційних CD та DVD в нашому інтернет-магазині
за адресою: http://shop.mercedes-benz.com

Просимо звернути увагу на те, що замовлення та
доставка можливі тільки на території Німеччини.

Stand Juli 2013.

Zu den Angaben in dieser Druckschrift: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift (06/2013) können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder 
Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen 
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Anbieter: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH · ein Unternehmen der Daimler AG 
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Entdecken Sie die aktuelle  Mercedes-Benz Collection sowie 
neueste Navigations-CDs und -DVDs in unserem Onlineshop 
unter http://shop.mercedes-benz.com

Bitte beachten Sie, dass Bestellungen und Lieferungen nur 
innerhalb Deutschlands möglich sind.
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