
Ciesz się zmianą, którą przynosi jesień.  
Nadchodzący sezon przynosi moc możliwości dla kierowców Mercedes-Benz. Mogą odkrywać nowe zimowe destynacje 
i sprawdzić się w bardziej wymagających warunkach jazdy. To także zmiany dla Twojego samochodu. Piasek, błoto, woda  
czy śnieg mogą zniszczyć wnętrze Twojego ukochanego Mercedesa. Dlatego stworzyliśmy wiele praktycznych akcesoriów, 
które pomagają chronić Twój samochód.

Osłony progu bagażnika
Składana osłona progu bagażnika nie tylko 
chroni bagażnik przed zabrudzeniem, lecz także 
zabezpiecza zderzak i próg bagażnika przed 
zarysowaniem.  
 
• Kolor: czarny
• Materiał: plastik
• Prosty w montażu
• Wiele możliwości użycia 

Wkłady do bagażnika
Do codziennego transportu służy łatwa w czyszczeniu podkładka do 
bagażnika. Jest optymalnie dopasowana do powierzchni ładunkowej 
i doskonale nadaje się do transportu ekwipunku po wymagającej, 
deszczowej, jesiennej wyprawie.  
 
• Neutralny zapach 
• Odporność na uderzenia
• Odporny na złamanie polipropylen
• Antypoślizgowa struktura plastra miodu 

Więcej informacji udzieli przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.
Oferta obowiązuje do 30. 11. 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
Jesiennej oferta sezonowa obejmuje tylko wybrane produkty z każdej kategorii.

Specjalna oferta jesienna 

-15 %
Więcej informacji znajdziesz

na naszej stronie!  

Przejdź na stronę 

http://www.mercedes-benz.pl/passengercars/being-an-owner/offers/seasonal-product.module.html


Ubierz swojego Mercedesa.
Nadeszła jesień, więc przygotuj swój samochód na niepogodę dzięki wysokiej jakości akcesoriom, które idealnie pasują  
do Twojego Mercedesa. Są one zaprojektowane tak, aby pasowały wewnątrz i na zewnątrz Twojego samochodu, chroniąc go  
i jego pasażerów przed kaprysami jesiennej pogody.

Wielosezonowe maty podłogowe
Maty są precyzyjnie dopasowane do Twojego Mercedesa 
na podstawie oryginalnych danych CAD pojazdu. Można je 
przyczepić do podłoża samochodu, aby zapobiec poślizgom. 
Maty podłogowe muszą przejść rygorystyczne testy, zanim 
zostaną uznane za godne logo gwiazdy.  
 
• Trwałość
• Kolor odporny na blaknięcie
• Neutralny zapach  

Pokrowiec samochodowy AMG Indoor
Elastyczna lamówka z przodu i z tyłu sprawia, że 
pokrowiec pozostaje na swoim miejscu i zapewnia idealne 
dopasowanie, szczególnie w przypadku modeli AMG, które 
mają niezależną konstrukcję przodu. Opracowany, aby 
chronić Twój pojazd przed kurzem i zarysowaniami.  
 
• Oddychająca warstwa zewnętrzna
• Odporne na rozdarcie włókno syntetyczne
• Antystatyczna warstwa wewnętrzna z flaneli  

Więcej informacji udzieli przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.
Oferta obowiązuje do 30. 11. 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
Jesiennej oferta sezonowa obejmuje tylko wybrane produkty z każdej kategorii.

Specjalna oferta jesienna 

-15 %
Więcej informacji znajdziesz

na naszej stronie!  

Przejdź na stronę 

http://www.mercedes-benz.pl/passengercars/being-an-owner/offers/seasonal-product.module.html
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