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Η παράσταση αρχίζει. 
Οδηγοί Mercedes στο δικό τους χώρο.

Πιο ψηλά, πιο γρήγορα, πιο μακριά. 
Καθ' οδόν προς το IRONMAN της Βαρκελώνης με τη V-Class.

Με τα υλικά της τελειότητας. 
Η πόλη «στα καλύτερά της». 
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Υψηλές επιδόσεις.  
Γνήσια Αξεσουάρ AMG για την CLA.

01 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ SPLITTER AMG. Γυαλιστερό μαύρο. A117 880 3601 | € 626,93 02 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΧΥΤΗ AMG. Γυαλιστερό μαύρο. 
A117 880 3101 | € 626,93 03 ΠΡΟΣΘΕΤΑ FLICS AMG. Γυαλιστερό μαύρο. A117 880 3701 | € 246,76 04 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ  ΜΑΡΣΠΙΕ AMG. Γυαλι-
στερό μαύρο. A117 690 7500 | € 1053,78 05 ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ AMG. Με έμβλημα «AMG». Αποκλειστική σχεδίαση με το κλασικό έμβλημα AMG χαραγμένο 
σε αλουμίνιο – ένα highlight για τις ζάντες αλουμινίου AMG. Σετ 4 τεμαχίων, σε διακοσμητική συσκευασία. A000 400 3100 | € 239,00.

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Mercedes-Benz και η 
 Mercedes-Benz Collection είναι συνώνυμα της  

αισθητικής καθαρότητας, της εντυπωσιακής  
σχεδίασης, της διαχρονικής κομψότητας και της  

σπορ πολυτέλειας. Απόλυτα προσαρμοσμένα  
στο αυτοκίνητο και τον οδηγό, αναδεικνύουν την  

καλύτερη πλευρά της Mercedes-Benz σας και,  
ασφαλώς, τη δική σας. Εμπνευστείτε από τη σειρά  

προϊόντων μας και ανακαλύψτε τι νέο προσφέρει  
η Mercedes-Benz για περισσότερη εξατομίκευση.

Mercedes-Benz Accessories Configurator.

Τα περισσότερα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται για διάφορες κατασκευαστικές  
σειρές της Mercedes-Benz. Θα βρείτε όλη τη γκάμα προϊόντων για το όχημά σας  
και άλλα πολλά στον Accessories Configurator: http://mb4.me/accessories 
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Ατσάλινη θέληση, αποφασιστικότητα, επι-
μονή – στη διοργάνωση IRONMAN, αθλητές 
των extreme sport δίνουν τον καλύτερο 
εαυτό τους. Συνοδεύσαμε την Katarina και 
τον Albert πάνω στα ποδήλατά τους, δύο  
λάτρεις του αθλητισμού που επιθυμούσαν  
να παρακολουθήσουν το θέαμα από κοντά,  
στο ταξίδι τους μέχρι τη Βόρεια Ισπανία – ακο-
λουθώντας τους στο δρόμο με μία V-Class 
εξοπλισμένη με όλα τα Γνήσια Αξεσουάρ της  
Mercedes-Benz, και στη διαδρομή του 
IRONMAN της Βαρκελώνης.

ΠΙΟ ΨΗΛΑ,  
ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ, 
ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ.

ΚΑΘ' ΟΔΟΝ

Παρακολουθήστε την ταινία του ταξιδιού. Σαρώστε 
απλώς τον κωδικό QR ή κάντε κλικ στο URL.

mercedes-benz-accessories.com/ironman

Ετοιμάζουμε αποσκευές και παίρνουμε όλα 
όσα θέλουμε να έχουμε μαζί μας. Άλλωστε, 
υπάρχει άφθονος χώρος. Κάτι που η Katarina 
και ο Albert, ως σοβαροί αθλητές, εκτιμούν 
ιδιαίτερα. Η V-Class είναι ο έμπιστος συνοδοι- 
πόρος τους. Με τα κατάλληλα αξεσουάρ  
της Mercedes-Benz, γίνεται ένα όχημα με εντυ- 
πωσιακή πολυμορφικότητα και ευελιξία και, 
επομένως, ο ιδανικός σύντροφος στην προπό- 
νηση για όλους τους λάτρεις του αθλητι-
σμού. Αυτήν τη φορά, προορισμός τους είναι 
η βόρεια Ισπανία. Το ζευγάρι θα επισκεφτεί 
την διοργάνωση IRONMAN της Βαρκελώνης 
και, συνεπώς, θέλει να εξερευνήσει με πο - 
δήλατα την πλούσια, ποικιλόμορφη περιοχή, 
με τα βράχια, τις απαιτητικές ανηφόρες  
και τα επίπεδα ή και απόκρημνα παραλιακά 
μέρη. Πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να πακε- 

τάρουμε. Τα ποδήλατα στερεώνονται εύκολα 
στην υψηλής ποιότητας πίσω σχάρα ποδηλά- 
των. Τα προσωπικά αντικείμενα τοποθετούνται 
με ασφάλεια στην προστατευτική σκάφη του 
χώρου αποσκευών. Κι αν τα πράγματα αρχίζουν
να στριμώχνονται στο εσωτερικό της V-Class,
υπάρχει η μπαγκαζιέρα οροφής, η αεροδυνα-
μική σχεδίαση της οποίας είναι απόλυτα
προσαρμοσμένη στο όχημα. ▸

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – 
ΚΑΘ'ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ TO 
IRONMAN ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩ
ΝΗΣ ΜΕ ΤΗ VCLASS.
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Στα μισά περίπου της διαδρομής, εγκαταλεί-
πουμε σκοπίμως τον αυτοκινητόδρομο με τις 
πολλές λωρίδες και αρχίζουμε επιτέλους  
να αισθανόμαστε ότι αφήνουμε πίσω μας την 
καθημερινότητα. Καθώς η V-Class παίρνει 
δυναμικά τις στροφές και ελίσσεται μέσα από 
τα ατέλειωτα ορεινά μονοπάτια, εμείς μπο- 
ρούμε να απολαύσουμε τη χαρά της οδήγησης 
και να ανακαλύψουμε – χωρίς καν να φτά- 
σουμε στα όρια- τις δυνατότητες του αυτοκι- 
νήτου. Οι ακτίνες του ήλιου αντανακλώνται
στις ζάντες 10 διπλών ακτίνων με τα προστα-
τευτικά καλύμματα μουαγιέ και τις κομψές
τάπες βαλβίδων, ενώ η μεσογειακή βλάστη-
ση κινείται ορμητικά, ξεθωριάζοντας σε μια
λαμπερή θάλασσα χρωμάτων. Μιας που μιλά-
με για θάλασσα – προτού καν εμφανιστεί 
στον ορίζοντα η αχανής υδάτινη έκταση, αισθα-
νόμαστε την παρουσία της. Μία θαλασσινή 
αύρα εντείνει τις αισθήσεις σε κάθε χιλιόμε- 
τρο που διανύουμε. Μέχρι που τελικά την 

αντικρίζουμε: μια ανταριασμένη θάλασσα, που 
παντρεύει τους ψυχρούς μπλε τόνους της με 
τις θερμές πορτοκαλοκίτρινες αντανακλάσεις 
του ήλιου. 

Είναι μια στιγμή που πρέπει να απολαύσουμε, 
γι' αυτό σταματάμε. Ενώ κοιτάμε αχόρταγοι 
το θέαμα, αξιοποιούμε το σύντομο διάλειμμα, 
για να επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες μας, 
απολαμβάνοντας γευστικά τοπικά εδέσματα. 
Και όλα αυτά, χωρίς κανένα συμβιβασμό ως 
προς την άνεση, διότι τα πρακτικά, εργονομικά 
προϊόντα Στυλ & Ταξιδιού, όπως το πτυσσόμενο 
τραπεζάκι Mercedes-Benz με κομψή ποτηροθή-
κη, κάνουν ακόμα πιο άνετο και πιο κομψό  
το εσωτερικό. Άλλα πρακτικά αξεσουάρ που 
μπορούν να στερεωθούν στο βασικό φορέα: 
μία κρεμάστρα για πανωφόρια, ένας γάντζος 
γενικής χρήσης για τσάντες και μία βάση  
για υπολογιστή ταμπλέτα. Επιπλέον, για πιο 
δυναμικές καταστάσεις, μπορεί να συνδεθεί 

κάμερα δράσης και να καταγραφεί ζωντανά  
η διαδρομή. Όμως, αυτήν τη φορά, δεν μας 
απασχολούν οι ψηφιακές εικόνες, αντίθετα, 
προσπαθούμε να απολαύσουμε κάθε στιγμή 
της συναρπαστικής διαδρομής. Ασφαλώς, 
κάθε διαδρομή οδηγεί σε έναν προορισμό. 
Για εμάς, είναι μάλλον ένα ορόσημο – ένα 
κομψό μικρό ξενοδοχείο κοντά στους πρόπο-
δες των Πυρηναίων. Αυτό θα είναι η βάση 
μας για το πολύ ιδιαίτερο, εναλλακτικό πρό- 
γραμμα των δύο επόμενων ημερών. Για να 
συνεχίσουμε, όμως, στους δύο τροχούς, πρέπει 
να ξεφορτώσουμε τα ποδήλατά μας από  
τη σχάρα ποδηλάτου της Mercedes-Benz στο 
πίσω μέρος της V-Class. Το ύψος της είναι 
σχεδιασμένο για άνετη φόρτωση και εκφόρ- 
τωση, και όχι μόνο: η πόρτα του χώρου απο- 
σκευών ανοίγει εύκολα, ακόμα και με τοποθε- 
τημένη τη σχάρα, αφήνοντας ελεύθερη την 
πρόσβαση στις αποσκευές μας, οι οποίες 
είναι ασφαλώς τοποθετημένες στη σκάφη 

που προστατεύει το χώρο αποσκευών από 
γδαρσίματα και ζημιές. Τώρα μπορούμε 
επιτέλους απλώς να απολαύσουμε. Το επόμενο 
πρωί, η Katarina και ο Albert παίρνουν ένα 
χορταστικό πρωινό και εγκαταλείπουν τους 
δυναμικούς  τροχούς 5 διπλών ακτίνων της 
V-Class για τα σπορ, λεπτά ελαστικά των δύο 
ποδηλάτων τους. Οδηγώντας πάνω από τους 
κυματιστούς λόφους της Empordà, κατευθύ- 

νονται προς την ακτή. Λίγα χιλιόμετρα μακριά 
από την παραλιακή πόλη Ρόσας, η προσοχή 
στρέφεται προς τα βόρεια, όπου περιμένουν 
οι πρόποδες των Πυρηναίων. ▸

ΦΤΑΣΤΕ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΑΣ 
ΜΕ ΣΤΥΛ ΠΡΙΝ 
ΚΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
HIGHLIGHTS.

Πληροφορίες για τα συστήματα φορέων και  
τις μπαγκαζιέρες οροφής της Mercedes-Benz 
 παρουσιάζονται στη σελίδα 12.

01 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ. Εξοπλισμός Στυλ & Ταξιδιού. Για την περιγραφή του προϊόντος, δείτε στη σελίδα 11. A000 816 0000 | € 162,63 02 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ. Μαύρο/γκρι. Από τη Deuter για τη Mercedes-Benz. Μέγεθος περ. 62 × 30 × 30 cm. Χωρητικότητα περ. 50 l. Διάφορες εσωτερικές και πλαϊνές θήκες. 
B6 695 8081 |  € 93,24 03 ΑΝΔΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ. Μαύρο με μπλε λεπτομέρειες. 100 % πολυεστέρας. Ψηλός γιακάς. 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ. Μεγέθη S–XXL. 
B6 695 5195–5199 | € 133,25 04 ΣΚΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Μαύρη. Από ανθεκτικό, αντιολισθητικό πλαστικό. Κατάλληλη για τη μεταφορά τροφίμων.  
A447 814 0141 | € 180,94 05 ΠΙΣΩ ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Υψηλής ποιότητας σχάρα, σχεδιασμένη για εύκολη τοποθέτηση και 
στερέωση στην πόρτα χώρου αποσκευών. Έως και για 4 ποδήλατα (ή 2 ebikes). Η πόρτα χώρου αποσκευών ανοίγει και με τοποθετημένη τη σχάρα, χωρίς στερεωμένα ποδή-
λατα. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: 70 kg. Δυνατότητα κλειδώματος. A447 890 1293 | € 1129,89 06 ΖΑΝΤΑ 10 ΔΙΠΛΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ. Μαύρη, στιλβωμένη. 45,7 cm  
(18 ιντσών) | 7,5 J × 18 ET 52. A447 401 3700 7X23 | € 446,87 07 ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ.  Μία κομψή «τελική πινελιά» για τις ζάντες αλουμινίου. Προστατεύει  
το μουαγιέ από ακαθαρσίες. Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις. Π.χ. μαύρο με χρωμιωμένο αστέρι. B6 647 0200 | € 17,07 08 ΤΑΠΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ. Κομψές, λαμπερές 
λεπτομέρειες νέας σχεδίασης. Προστατεύουν τις βαλβίδες από ακαθαρσίες. Σετ των 4 τεμαχίων. Μαύρο. B6 647 2002 | € 18,24 09 ΑΝΔΡΙΚΟ ΡΟΛΟΪ ΧΕΙΡΟΣ 
SPORTIVE YOUNG GMT. Κάσα ανοξείδωτου χάλυβα με μαύρη επίστρωση. Ασημί καντράν με αστέρι Mercedes. Ορυκτό κρύσταλλο. Νάιλον λουράκι.  Αδιάβροχο έως 10 ATM. 
Μηχανισμός quartz Ronda 515.24H. Swiss made. B6 695 3057 | € 258,14 10 ΜΠΡΕΛΟΚ SHANGHAI. Ανοξείδωτος χάλυβας/δέρμα ανθρακί. Γάντζος ασφαλείας με 
τρεις μικρούς κρίκους, για γρήγορη αφαίρεση/αντικατάσταση μεμονωμένων κλειδιών. B6 695 8324 | € 70,56.

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ.01
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ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Η VCLASS 
ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Με γρήγορο, σταθερό ρυθμό στους ελικοει- 
δείς δρόμους, το ζευγάρι ξεκινά την ανάβαση. 
Τις ανηφορικές πλαγιές ακολουθούν απότο- 
μες κατηφόρες, περισσότερες ανηφόρες και 
η γνώση ότι θα φτάσουν στους πρόποδες 
εξαντλημένοι, αλλά συγχρόνως πολύ ικανοποιη-
μένοι. Όλοι έχουν πλέον μια ιδέα για το τι  
θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα. 3η ημέρα 
και τα ποδήλατα των αθλητών μας έχουν 
«ρεπό». Κατευθυνόμαστε με τη V-Class προς 
το μικρό τουριστικό θέρετρο της Καλέλα.  
Σε απόσταση 50 χλμ. από τις πύλες της Βαρ- 
κελώνης, η μικρή πόλη των 19.000 κατοίκων 
φιλοξενεί εδώ και πολλά χρόνια το τρίαθλο 
αντοχής IRONMAN. Η Katarina και ο Albert
έχουν εξασφαλίσει ένα απο τα περιζήτητα ση-
μεία κοντά στη γραμμή εκκίνησης πάνω στην
παραλία. Καθώς ο πορφυρός ήλιος ανατέλλει, 
πάνω από 2500 διαγωνιζόμενοι κατευθύνο-
νται προς την αφετηρία – η ένταση πλανάται 

στον αέρα. Κοιτώντας για ακόμα μια φορά  
τα πρόσωπα των «σιδερένιων» αθλητών, 
 διακρίνουμε στα μάτια τους την απόλυτη απο-
φασιστικότητα. Τελικά, μετά από μερικά 
 δευτερόλεπτα ακούγεται το σήμα εκκίνησης 
και τα φαβορί προσπαθούν να πάρουν καλή 
θέση μέσα στο νερό. Η κολυμβητική κούρσα 
3,8 χλμ. ακολουθείται από μια διαδρομή  
με ποδήλατα 180 χλμ. και έναν αγώνα δρόμου 
42,195 χλμ. Περισσότερο από οποιοδήποτε 
άλλο άθλημα, το IRONMAN απαιτεί προσαρμο-
στικότητα, ευελιξία και αντοχή – ποιότητες 
που αφήνουν ανεξίτηλη εντύπωση στους εν-
θουσιώδεις, ερασιτέχνες αθλητές μας, την 
Katarina και τον Albert. Ωστόσο, δεν εντυ-
πωσιάστηκαν μόνο από τους αθλητές του 
IRONMAN – τις ίδιες ακριβώς ποιότητες ανα-
κάλυψαν και στη V-Class στη διάρκεια αυτής 
της διήμερης εκδρομής. Τα Γνήσια Αξεσουάρ 
Mercedes-Benz, απόλυτα προσαρμοσμένα 

στο όχημα και σχεδιασμένα για ακόμα περισ-
σότερη άνεση και ασφάλεια στην καθημερινό-
τητα, βοήθησαν το ζευγάρι να απολαύσει  
στο μέγιστο το οδικό ταξίδι του στη Βόρεια 
Ισπανία. Όλα αυτά σε συνδυασμό με δια-
χρονική και συγχρόνως μοντέρνα σχεδίαση, 
που δεν αντανακλά απλώς τη φιλοσοφία  
της μάρκας για αισθητική καθαρότητα, αλλά 
και το σπορ τρόπο ζωής και το δυναμικό 
 χαρακτήρα των οδηγών του αυτοκινήτου. ◂

Κάθε δευτερόλεπτο μετράει.  
Η Katarina και ο Albert έχουν  

εντυπωσιαστεί από την ατσάλινη 
 θέληση των συμμετεχόντων και  

μαζί με χιλιάδες άλλους θεατές  
επιδοκιμάζουν τους αθλητές.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ FITNESS CRATER LAKE. ΠΟΔΗΛΑΤΟ TREKKING AVENTURA.

Μαύρο. Αποκλειστική σχεδίαση με σκελετό αλουμινίου, 27 ταχύτητες, πιρούνι ανάρ-
τησης, δισκόφρενα και ζάντες 28 ιντσών. Βάρος περ. 13,5 kg. Φορτίο περ. 100 kg. 
Από τη FOCUS για τη Mercedes-Benz. German engineered. B6 645 0108–0111 |  
€ 1492,12.

Μαύρο. Αποκλειστική σχεδίαση με σκελετό αλουμινίου, 27 ταχύτητες, πιρούνι ανάρ-
τησης, δισκόφρενα, μουαγιέ dynamo, λασπωτήρες, πίσω σχάρα και ζάντες 28 ιντσών. 
Βάρος περ. 15,6 kg. Φορτίο περ. 100 kg. Από τη FOCUS για τη  Mercedes-Benz. 
German engineered. B6 645 0112–0115 | € 1790,58.

03 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ. Μαύρο ματ. Πλαστικό. Με σύστημα ιμάντων FAS και 
ανοίγματα αερισμού. Ρυθμιζόμενο μεταξύ περ. 56 – 61 cm. Από την uvex για τη 
Mercedes-Benz. Made in Germany B6 645 0055 | € 141,27 04 ΣΑΚΙΔΙΟ 
ΠΛΑΤΗΣ. Μαύρο/γκρι με μπλε λεπτομέρεια. 100 % πολυεστέρας. Διάφορες 
 εσωτερικές και πλαϊνές θήκες. Λουριά ώμου με επένδυση. Από τη Deuter για  
τη  Mercedes-Benz. Μέγεθος περ. 30 × 46 × 19 cm. Χωρητικότητα περ. 22 l. 
B6 695 8080 | € 79,91.

01 + 02 CRATER LAKE/AVENTURA ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ S M L XL

Σκελετός Αλουμινίου Ύψος (σε cm) 158–168 168–178 178–188 188–198

Πιρούνι SR Suntour NEX HLO, 63 mm, με lockout Ύψη σκελετού 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm

Τροχοί Concept Επάνω σωλήνας 570 mm 580 mm 595 mm 610 mm

Ελαστικά Schwalbe Smart Sam (Crater Lake) Γωνία οριζόντιου σωλήνα 71° 71,5° 71,5° 71,5°

Schwalbe Citizen Light 42-622 (Aventura) Γωνία σωλήνα σέλας 74° 73,5° 73° 72,5°

Δίσκος ανάπτυξης Shimano Alivio Μήκος κάτω ψαλιδιού 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Δισκοβραχίονας Shimano Acera BB Drop 60 mm 60 mm 55 mm 55 mm

Σχέση μετάδοσης εμπρός: 48/36/26, πίσω: 11– 34 Οριζόντιος σωλήνας 135 mm 135 mm 170 mm 220 mm

Λεβιές ταχυτήτων Shimano Acera Μήκος πιρουνιού 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Πίσω εκτροχιαστής Shimano Deore, 9 ταχυτήτων Κλίση πιρουνιού 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Εμπρός εκτροχιαστής Shimano Acera Μεταξόνιο 1093 mm 1092 mm 1104 mm 1114 mm

Φρένα Tektro HD-M285, 160 mm/160 mm
υδραυλικό δισκόφρενο

Stack 613 mm 616 mm 644 mm 691 mm

Reach 394 mm 398 mm 398 mm 392 mm

Λαιμός τιμονιού/τιμόνι Concept

02 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ AVENTURA

Λασπωτήρας/πίσω σχάρα Büchel Sport / Carrier Sport

Σέλα/λαιμός σέλας Concept Cross / Concept, 31,6 mm

Μπροστινό φως BASTA ECHO 15, με διακόπτη

Πίσω φως Herrmans H-TRACE

03 04
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Τα προϊόντα Στυλ & Ταξιδιού κάνουν 
ακόμα πιο άνετες τις μετακινήσεις. Κρε- 
μάστρα για πανοφώρια, πτυσσόμενο  
τραπεζάκι, γάντζος γενικής χρήσης, βάση 
κάμερας δράσης ή βάση για υπολογιστή 
ταμπλέτα – όλα τα εξαρτήματα στερέωσης 
τοποθετούνται στο βασικό φορέα εύκο-
λα με ένα κλικ. Τα προϊόντα έχουν κομψή, 
μοντέρνα σχεδίαση και είναι εξαιρετικά 
ασφαλή, χάρη στους εκτενείς ελέγχους 
που υπερβαίνουν κατά πολύ τις βασικές 
απαιτήσεις.

ΣΤΥΛ  
&  

ΤΑΞΙΔΙ.

Ενημέρωση συστήματος πλοήγησης.

Ο κόσμος μας αλλάζει διαρκώς. Γι' αυτόν το 
λόγο, κάθε χρόνο ενημερώνουμε περίπου  
το 15 % των πληροφοριών των μέσων πλοήγη-
σης. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέους 
 δρόμους, διαφορετικές προτεραιότητες, νέα 
σημεία ενδιαφέροντος, όπως πρατήρια 
 καυσίμων και εστιατόρια, και περισσότερες 
χώρες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη.  
Έτσι, η ενημέρωση του ενσωματωμένου στο 
αυτοκίνητο συστήματος πλοήγησης εξοι-
κονομεί χρόνο και κόπο.

Ευχάριστο ταξίδι. Ευχάριστες διακοπές.
Το μυστικό για ένα επιτυχημένο ταξίδι είναι η καλή προετοιμασία. Από αυτήν την  
άποψη, τα Γνήσια Αξεσουάρ της Mercedes-Benz είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Από την 
εύκολη φόρτωση και την ασφαλή, άνετη μετακίνηση μέχρι την πρωτοποριακή 
 ψυχαγωγία για τους πίσω επιβάτες – αυτά τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε 
να διασφαλίσουν ότι θα απολαύσετε κάθε δευτερόλεπτο μέσα στο αυτοκίνητο  
και ότι οι διακοπές σας θα ξεκινήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛ & ΤΑΞΙΔΙΟΥ

03 ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. Τα στοιχεία του προσκέφαλου τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα. Το αρθρωτό σύστημα έχει στο κέντρο του έναν βασικό φορέα, ο οποίος 
 συνδυάζεται με το προϊόν της επιλογής σας. A000 810 3300 | € 35,35 04 ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τσάντα, σακίδιο πλάτης ή ρούχα – ο πρακτικός γάντζος γενικής 
χρήσης συγκρατεί οτιδήποτε δεν χρειάζεστε άμεσα. A000 814 0000 | € 42,42 05 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΛΤΑ. Στερεώνεται εύκολα στο βασικό φορέα  
και προσφέρει άνετη μεταφορά ρούχων, χωρίς τσαλάκωμα. A000 810 3400 | € 106,07 06 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ. Κατάλληλο για διάφορες χρήσεις, το  πτυσσόμενο 
τραπεζάκι με την κομψή ποτηροθήκη του αυξάνει ακόμα περισσότερο την άνεση των πίσω επιβατών. A000 816 0000 | € 162,63 07 ΒΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ. Αποθα-
νατίστε κάθε σημαντική στιγμή του ταξιδιού σας που θέλετε να θυμάστε – με αυτήν τη βάση, η οποία είναι κατάλληλη για όλες τις τυποποιημένες κάμερες δράσης. Με δυνα-
τότητα περιστροφής 360°. A000 827 1900 | € 169,69 08 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ. Ρυθμιζόμενη βάση, κατάλληλη για δημοφιλείς ταμπλέτες Apple  
και Samsung. Περιστρέφεται σε γωνία 360° για οριζόντια ή κάθετη χρήση. Με δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης, για βέλτιστη θέση ανάλογα με το ύψος του χρήστη.  
Για παράδειγμα, για το iPad Air® 2. A000 827 2000 | € 155,56.

01 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. Κωδικός και τιμή προϊόντος, κατόπιν αιτήματος. 02 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. Το πλήρες σύστημα πε-
ριλαμβάνει τα εξής: 2 οθόνες με 2 DVD players, 2 σετ ακουστικών υπερύθρων, τηλεχειριστήριο και κιτ εγκατάστασης. Κωδικός και τιμή προϊόντος, κατόπιν αιτήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για περισσότερες πληροφορίες  
σχετικά με αυτά και πολλά άλλα  
προϊόντα, επισκεφτείτε το κανάλι  
μας στο YouTube:

https://youtu.be/1-hReeEtfYY

Σύστημα ψυχαγωγίας πίσω επιβατών.

Με το σύστημα ψυχαγωγίας πίσω επιβατών, οι πίσω επιβάτες κάθονται επίσης στην πρώτη σειρά. 
Οι δύο φωτεινές έγχρωμες LCD οθόνες 7 ιντσών ταξιδεύουν τους επιβάτες σε μακρινούς 
 κόσμους πολύ πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Το σύστημα ψυχαγωγίας πίσω επιβατών 
δεν αφήνει ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία, με DVD, αγαπημένες φωτογραφίες, ακόμα και 
 βιντεοπαιχνίδια. Επιπλέον, με τα ξεχωριστά DVD players, κάθε επιβάτης μπορεί να αποφασίζει 
εντελώς ανεξάρτητα τι θέλει να δει. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μέσα αποθήκευσης μέσω 
της θύρας USB ή κάρτες μνήμης SD. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε 
πολλά σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων και πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας  
της Mercedes-Benz. 08
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1 Να λαμβάνετε πάντα υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής του αυτοκινήτου σας.  
2 Το μέγιστο φορτίο στο σημείο σύνδεσης εξαρτάται από την έκδοση κινητήρα.

Μεταφέρετε περισσότερα:  
γνήσια συστήματα μεταφοράς.

Οι μπαγκαζιέρες ανοίγουν και 
από τις δύο πλευρές, για 
άνετη φόρτωση και εκφόρ-
τωση.

Βασικός φορέας/βασικός φορέας για ράγες οροφής. 

Αυτοί οι εξαιρετικά ελαφριοί φορείς από αλουμίνιο είναι απόλυτα 
προσαρμοσμένοι στο αμάξωμα της Mercedes-Benz σας. Αποτελούν την 
τέλεια βάση για διάφορες λύσεις μεταφοράς της Mercedes-Benz, 
από τη σχάρα για σκι και snowboard και τη σχάρα ποδηλάτου μέχρι 
την μπαγκαζιέρα οροφής, και συνεπώς ενδείκνυνται για διάφορες 
δραστηριότητες αναψυχής. Όντας προσαρμοσμένοι στο αμάξωμα και 
τη σχεδίαση της Mercedes-Benz σας, εξασφαλίζουν μέγιστη λει-
τουργικότητα και ασφάλεια κατά τη μεταφορά αντικειμένων. Επιπλέον, 
είναι πιο αθόρυβοι από ποτέ – χάρη στο βελτιστοποιημένου θορύ- 
βου, αεροδυναμικό προφίλ. Με τους πρωτοποριακούς ταχυεντατήρες, 
τοποθετούνται εύκολα χωρίς εργαλεία. Ελεγμένοι σε δοκιμές πρό-
σκρουσης. Με δυνατότητα κλειδώματος.

Σχάρα ποδηλάτου New Alustyle. 

Διευκολύνει τη μεταφορά ποδηλάτων – η νέα, εξαιρετικά ελαφριά 
σχάρα ποδηλάτου, για στερέωση στο βασικό φορέα ή το βασικό  
φορέα για ράγες οροφής. Τα ποδήλατα μπορούν να στερεώνονται 
είτε πριν είτε μετά την τοποθέτηση της σχάρας. Τα ποδήλατα 
 συγκρατούνται στη θέση τους από ένα σκελετό στήριξης και τέσ- 
σερις ιμάντες τροχών, για ξένοιαστη διαδρομή από την αρχή  
έως το τέλος. Κατάλληλο για ποδήλατα με μέγιστη διάμετρο σκε- 
λετού 98 mm (κυκλικοί σωλήνες σκελετού) ή 110 × 70 mm  
(οβάλ σωλήνες σκελετού). Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις αυστηρές 
προδιαγραφές της Mercedes-Benz.

Μπαγκαζιέρες οροφής Mercedes-Benz.  

Απολαύστε ακόμα περισσότερη ασφάλεια και άνεση καθ' οδόν μεταφέρο-
ντας τις αποσκευές σας σε μια μπαγκαζιέρα οροφής Mercedes-Benz. 
Αυτή αποτρέπει την ανατροπή αντικειμένων και εξοικονομεί χώρο στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου. Με αεροδυναμικό σχήμα και από εξαι - 
ρετικά ανθεκτικό, στιβαρό υλικό με προστασία UV, οι μπαγκαζιέρες 
οροφής είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στη δυναμική σχεδίαση του 

01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ALUSTYLE ΓΙΑ ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ. Π.χ. A253 890 0593 | € 348,13 02 ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΣΚΙ ΚΑΙ SNOWBOARD NEW ALUSTYLE, COMFORT.  
A000 890 0393 | € 255,70 03 ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ALUSTYLE QUICKFIX. Π.χ. A176 890 0093 |  € 324,43 04 ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΣΚΙ ΚΑΙ SNOWBOARD NEW ALUSTYLE, 
STANDARD. A000 890 0493 | € 152,38 05 ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ MERCEDES-BENZ 330. Ματ ασημί. Χωρητικότητα περ. 330 λίτρα. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο  
50 kg1. A000 840 0400 | € 572,73 06 ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ MERCEDES-BENZ 400. Χωρητικότητα περ. 400 λίτρα. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 75 kg1. Λαβή για 
εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο. ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ. A000 840 0000 | € 742,43 ΜΑΤ ΑΣΗΜΙ. A000 840 0100 | € 629,29 07  ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 
MERCEDES-BENZ 450. Χωρητικότητα περ. 450 λίτρα. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 75 kg1. Λαβή για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο. ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ. 
A000 840 0300 | € 876,75 ΜΑΤ ΑΣΗΜΙ. A000 840 0200 | € 763,62 08 ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ NEW ALUSTYLE. A000 890 0293 | € 187,17 09 ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ. Πλήρως αυτόματα αναδιπλούμενη διάταξη ρυμουλκούμενου, ειδικά σχεδιασμένη για οχήματα Mercedes-Benz. Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. 
Μέγ. φορτίο στο σημείο σύνδεσης 60 –100 kg2. Κωδικός προϊόντος και τιμή κατόπιν αιτήματος. 10 ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ. Το φωσφορίζον κίτρινο προει-
δοποιητικό γιλέκο αυξάνει την ορατότητά σας για τους άλλους. A000 583 3500 | € 10,44 11 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.  Όλα όσα χρειάζεστε για την αντικατάσταση 
τροχού – από το κλειδί τροχών μέχρι ένα ζευγάρι γάντια. Σε πρακτική, κόμπακτ τσάντα. B6 685 0788 | € 96,99 12 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ. Για 
γρήγορο έλεγχο της πίεσης ελαστικών καθ' οδόν ή στο σπίτι. Με δερμάτινη θήκη. B6 658 8140 | € 27,45.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με αυτά και πολλά άλλα προϊόντα,  
δείτε τον Accessories Configurator: 

http://mb4.me/accessories

Σχάρα για σκι και snowboard New Alustyle. 

Η σχάρα για σκι και snowboard της Mercedes-Benz είναι η ιδανική 
λύση για τη μεταφορά εξοπλισμού χειμερινών σπορ. Στερεώνεται  
στο βασικό φορέα ή στο βασικό φορέα για τις ράγες οροφής. Εσείς 
θα επιλέξετε: η έκδοση «Standard» της σχάρας έχει σχεδιαστεί έως 
και για τέσσερα ζευγάρια σκι (χωρίς τα μπαστούνια) ή έως και για δύο 
snowboard, ενώ η έκδοση «Comfort» έως και για έξι ζευγάρια σκι 
(χωρίς τα μπαστούνια) ή τέσσερα snowboard, ανάλογα με το ύψος των 
συνδέσεων. Ενδείκνυται επίσης για carving πέδιλα σκι. Πρακτική και 
άνετη: η λειτουργία εξαγωγής διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση.

οχήματος. Επιπλέον, διατίθενται σε δύο διαφορετικά χρώματα – ματ 
ασημί ή μαύρο μεταλλικό – και τρία διαφορετικά μεγέθη, για περισ- 
 σότερη εξατομίκευση. Οι μπαγκαζιέρες στερεώνονται εύκολα χωρίς 
τη χρήση εργαλείων. Ανοίγουν και από τις δύο πλευρές, για άνετη 
φόρτωση και εκφόρτωση. Με δυνατότητα κλειδώματος.
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Οι μετακινήσεις με μια Mercedes-Benz είναι απολαυστικές. Για να είναι 
συγχρόνως και ιδιαίτερα ασφαλείς, η σειρά Γνήσιων Αξεσουάρ της
Mercedes-Benz σας προσφέρει μία μεγάλη γκάμα λύσεων που έχουν
προσαρμοστεί βέλτιστα για το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα σε διάφορα παιδικά καθίσματα για ηλικίες από 0 έως 12 ετών. 
Κάθε κάθισμα μπορεί να ρυθμίζεται εργονομικά ανάλογα με το παιδί 
και έχει ελεγχθεί με βάση τις αυστηρές προδιαγραφές ολοκληρωμένης 
ασφάλειας της Mercedes-Benz. Μετά από εκτενείς δοκιμές πρό-
σκρουσης, τα παιδικά καθίσματα έχουν προσαρμοστεί τέλεια έτσι ώστε 
να προστατεύουν ιδιαίτερα ευάλωτα μέρη του σώματος της αντί-
στοιχης ηλικιακής ομάδας. 

Επιπλέον, τοποθετούνται πολύ εύκολα χάρη στα ευέλικτα συστήματα 
ISOFIT και ISOFIX και τη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. Η τεχνολογία 
είναι ευφυής: εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με σύστημα 
αυτόματης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού (κωδικός προ-
αιρετικού εξοπλισμού U10), αισθητήρες ταξινομούν το συνοδηγό ανά-
λογα με το βάρος του. Ο αερόσακος συνοδηγού απενεργοποιείται για 
παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω, ενώ για παιδικά καθίσματα 

με φορά προς τα εμπρός ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, ανάλογα 
με την ταξινόμηση. Το σύστημα λειτουργεί τόσο κατά τη χρήση ση-
μείων στερέωσης i-Size/ISOFIX όσο και όταν το παιδικό κάθισμα είναι 
στερεωμένο μόνο με τη ζώνη ασφαλείας. Από άποψη λειτουργίας,  
τα παιδικά καθίσματα Mercedes-Benz διακρίνονται για τα υψηλά επί - 
πεδα ασφάλειας, όπως και για την εκλεπτυσμένη σχεδίαση «Limited 
Black». Ταιριάζουν τέλεια με τη σχεδίαση του εσωτερικού του αυτοκινή- 
του, εξασφαλίζοντας μια αρμονική συνολική εικόνα. Εάν αναζητάτε 
κάτι ιδιαίτερο, μπορείτε να παραγγείλετε τα προαιρετικά αφαιρούμενα 
καλύμματα προσκέφαλων σε Κόκκινο Τσίλι και Γκρι Πετσετέ για τα 
παιδικά καθίσματα «BABY-SAFE plus II», «DUO plus» και «KIDFIX». Και 
επειδή στις μετακινήσεις με παιδιά τα μικροατυχήματα δεν μπορούν  
να αποκλειστούν, τα ανθεκτικά καλύμματα των παιδικών καθισμάτων 
αφαιρούνται και πλένονται εύκολα. ▸

Ασφάλεια κουρυφαίας  
κατηγορίας.
Η Mercedes-Benz ήταν πάντα πρωτοπόρος στον τομέα της ασφάλειας επιβατών. Ο στόχος για συνεχή βελτίωση 
της ασφάλειας αντανακλάται στη σειρά Γνήσιων Αξεσουάρ. Είτε πρόκειται για τον οδηγό, για το συνοδηγό,  
τους μικρούς επιβάτες στο πίσω κάθισμα ή τις αποσκευές σας – όλοι και όλα ταξιδεύουν στην «πρώτη θέση» ως 
προς την ασφάλεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ο,ΤΙ ΚΑΛΥ
ΤΕΡΟ ΓΙΑ  
ΤΙΣ ΑΠΟ

ΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ.

Ψυγειάκι.

Το πολυλειτουργικό ψυγειάκι δεν ψύχει 
απλώς σε θερμοκρασία έως και –2 °C, αλλά, 
αν  προτιμάτε, διατηρεί ζεστό το περιεχό-
μενο για ώρες, χωρίς σημαντικές απώλειες 
ενέρ γειας. Το φορητό ψυγειάκι έχει χωρητι-
κότητα 24 λίτρων, καθαρίζει εύκολα και είναι  
ιδανικό για όλα τα οχήματα Mercedes-Benz. 
Προαιρετικά, στερεώνεται στο όχημα με τον 
ιμάντα μεταφοράς. Τροφοδοτείται με τάση 
από τη σύνδεση 12 volt. Προαιρετικά διατίθε-
νται μετατροπείς τάσης για δίκτυα 230 volt.

Σκάφες χώρου αποσκευών.

ξένοιαστη οδήγηση σε στροφές. Οι τέλειας εφαρμογής, εύκολες στον καθαρισμό σκάφες 
χώρου αποσκευών της Mercedes-Benz αποτρέπουν τη μετακίνηση του φορτίου και διατηρούν 
καθαρό τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου.

01 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ. Μια ασφαλή θέση για αντικείμενα που ανατρέπονται ή γλιστρούν εύκολα. Λειτουρ-
γεί  βέλτιστα μόνο σε συνδυασμό με την επίπεδη σκάφη χώρου αποσκευών. A000 814 0041 | € 106,07  
02 ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΚΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Από ανθεκτικό, αντιολισθητικό πολυπροπυλένιο. Κατάλληλη για τη 
μεταφορά τροφίμων. Η επιφάνεια με ραβδώσεις ενδείκνυται για τη στερέωση του αποθηκευτικού κουτιού που 
 διατίθεται ξεχωριστά. Παράλληλα, οι κρίκοι πρόσδεσης, για τη στερέωση π.χ. διχτυού αποσκευών, παραμένουν 
προσβάσιμοι. Π.χ. A253 814 0200 | € 112,31 03 ΨΥΓΕΙΑΚΙ. Μέγεθος: 44 × 35 ×28 cm (Υ x Π x Β). 
A000 820 4206 | € 268,67 04 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ. Με αυτό το εξάρτημα, το ψυγειάκι μπορεί να συνδεθεί σε μια 
οικιακή πρίζα 230 V. A000 982 0021 | € 82,03.

Πληροφορίες για την ψηλή σκάφη χώρου αποσκευών παρουσιάζονται στη σελίδα 35.

*  Δεν ισχύει για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Παρακαλούμε, ελέγξτε τους  
περιορισμούς χειραποσκευών της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.

05 ΒΑΛΙΤΣΑ FIRELITE SPINNER 55. Ανθρακί.
B6 695 1616 | από € 494,80 
06 ΒΑΛΙΤΣΑ FIRELITE SPINNER 55. Μπλε Νοτίων 
Θαλασσών. B6 695 2177 | από € 494,80
07 ΒΑΛΙΤΣΑ FIRELITE SPINNER 55. Λευκό  
αδαμάντινο. B6 695 3138 | από € 508,95.

Βαλίτσα Firelite Spinner 55.

Υλικό: Curv®. Με ελαστικούς ιμάντες στο κάτω 
μέρος. Διαχωριστικό με υφασμάτινη επένδυση 
στο επάνω μέρος. Μαλακά και αθόρυβα 
 ροδάκια. Λουκέτο TSA με τριπλό συνδυασμό. 
Μέγε θος (κατάλληλη ως χειραποσκευή*): 
περ. 40 ×55 ×20 cm. Βάρος 1,95 kg. Από τη 
Samsonite για τη Mercedes-Benz. Διατίθενται 
στα ίδια χρώματα: Spinner 69 (47  × 69  × 29 cm) 
και Spinner 75 (52 ×75 ×31 cm).
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Ακόμα και τα καθίσματα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας 
δεν μπορούν να προσφέρουν απόλυτη προστασία εάν η στερέωση 
των αποσκευών δεν είναι η κατάλληλη. Τα μη στερεωμένα αντικείμενα 
μπορεί να αποβούν επικίνδυνα εάν το αυτοκίνητο φρενάρει απότομα. 
Για να είστε απόλυτα ήσυχοι, μπορείτε να φυλάσσετε τα αντικείμενα 
που δεν χρειάζεστε καθ' οδόν στο χώρο αποσκευών του οχήματος.  
Η Mercedes-Benz προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία πρακτικών Γνήσιων 
Αξεσουάρ γι' αυτόν το σκοπό. Το δίχτυ αποσκευών, για παράδειγμα, 

συγκρατεί ελαφριά αντικείμενα στη διάρκεια της διαδρομής, ενώ η πρω- 
τοποριακή θήκη χώρου αποσκευών EASY-PACK προσφέρει μια ευέ- 
λικτη θέση για την ασφαλή μεταφορά μικρότερων αντικειμένων, όπως 
laptop και ρούχα. Και σε περίπτωση που «τρέξει» το μπιμπερό του 
μωρού, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε: η σκάφη χώρου αποσκευών 
φροντίζει ώστε το δάπεδο να παραμένει καθαρό όπως την πρώτη 
ημέρα. Για ασφάλεια υψηλού επιπέδου και κορυφαία αίσθηση, σε 
κάθε διαδρομή. ◂

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΥΡΥΦΑΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

01 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΣΚΟΛ. Μαύρο/χρυσαφί. 43 % μετάξι/57 % μοντάλ. Με μοντέρνα κρόσσια  
στις άκρες. Συνδυάζεται εύκολα. Μέγεθος περ. 140 × 140 cm. B6 695 2926 | € 199,95  
02 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ «BABY-SAFE PLUS II». Με αυτόματη αναγνώριση παιδικού καθίσματος. 
Ύψιστη ασφάλεια για τους μικρούς επιβάτες. Η ειδική επένδυση προστατεύει τις ιδιαίτερα ευάλωτες 
περιοχές του σώματος των βρεφών ηλικίας έως περίπου 15 μηνών (έως 13 kg). Συγχρόνως,  
η βαθιά εσοχή του καθίσματος προσφέρει την καλύτερη προστασία σε περίπτωση πλευρικής 
 σύγκρουσης. A000 970 5700 | € 476,04 03 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ «DUO PLUS». Ειδικά σχεδι-
ασμένο για βρέφη από 9 μηνών έως 4 ετών (9 έως 18 kg), το συγκεκριμένο παιδικό κάθισμα στερεώ-
νεται μεTop Tether – μία πρόσθετη ζώνη για τη στερέωση του κεφαλιού. Ρυθμιζόμενος στο ύψος 
ιμάντας ώμου. Κανάλια αερισμού. Σημεία στερέωσης ISOFIX. Ρυθμιζόμενη ανάκλιση. 
A000 970 5800 | € 562,59 04 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ «KIDFIX». Αξιόπιστη προστασία για όλες 
τις ηλικίες. Αυτό το ρυθμιζόμενο παιδικό κάθισμα, με αποκλειστική σχεδίαση Mercedes-Benz, μεγα-
λώνει μαζί με το παιδί. Ενδείκνυται για ηλικίες από 3,5 έως 12 ετών (15 έως 36 kg). Το κάθισμα 
«KIDFIX» στερεώνεται με τη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων και τα σημεία στερέωσης ISOFIT. Ρυθμιζόμε-
νη ανάκλιση. A000 970 5900 | € 386,51 05 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ «KIDFIX XP». Με ISOFIT.  
Βλέπε «KIDFIX». Εάν χρειάζεται, το ευέλικτο «KIDFIX XP» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανυψωτικό 
κάθισμα με αφαίρεση του υποβραχιόνιου. Για παιδιά ηλικίας από περίπου 3,5 έως 12 ετών (15 έως 
36 kg). A000 970 6100 | € 447,68 06 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ. Κόκκινο Τσίλι, π.χ. για παι-
δικό κάθισμα «DUO PLUS». A000 970 0356 3E16 | € 44,76 07 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ. 
Γκρι Πετσετέ, π.χ. για παιδικό κάθισμα «KIDFIX». A000 970 0256 7N37 | € 44,76.

08 ΘΗΚΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ EASY-PACK. Μια πρακτική λύση για τη φύλαξη αντικειμένων στο χώρο αποσκευών. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η θήκη μπορεί να αναδιπλώ-
νεται προς τα επάνω με το πάτημα ενός κουμπιού και να σύρεται κάτω από την εταζέρα, εξοικονομώντας χώρο. Χωρητικότητα: 7 έως 55 λίτρα. Μέγιστο φορτίο 10 kg. Π.χ. 
A213 695 0300 | € 395,94 09 ΔΙΧΤΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ.  Για την περιγραφή του προϊόντος, δείτε στη σελίδα 35. A212 868 0074 | € 57,41 10  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΙΛΕΚΟ. Για την περιγραφή του προϊόντος, δείτε στη σελίδα 13. A000 583 3500 | € 10,44 11 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ. Σε χρυσαφί χρώμα. Σκελετός από οξικό 
εστέρα. Καφέ ντεγκραντέ φακοί από την Carl Zeiss Vision. UV 400 (100 % προστασία UVA/UVB). Κατηγορία φίλτρου 2. Ρυθμιζόμενα, βιδωμένα στηρίγματα μύτης. Made in 
Italy. B6 695 3077 | € 199,95 12 ΤΣΑΝΤΑ BUSINESS. Μαύρη με διάφορες χρυσαφί λεπτομέρειες. Δέρμα. Με θήκη για laptop (έως 15 ιντσών) και διάφορες άλλες 
εσωτερικές και εξωτερικές θήκες. Ρυθμιζόμενο λουρί ώμου. Από τη BREE για τη Mercedes-Benz. Μέγεθος περ. 41×29 ×12 cm. B6 695 2914 | € 493,41  
13 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΟΛΟΪ BUSINESS. Χρυσαφί/μαύρο. Κάσα από ανοξείδωτο χάλυβα. Μαύρο καντράν με χρυσαφί ενδείξεις ωρών. Χρυσαφί δείκτες. Ορυκτό κρύσταλλο. 
Χρυσαφί μπρασελέ με επίστρωση ανοξείδωτου χάλυβα, με μαύρους κεραμικούς κρίκους. Αδιάβροχο έως 5 ATM. Διάμετρος 34 mm. Μηχανισμός quartz Ronda 785.  
Swiss made. B6 695 3069 | € 349,26 14 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ. Μαύρο. Δέρμα. Διάφορες θήκες για χαρτονομίσματα, κέρματα και κάρτες. Χρυσαφί φερμουάρ. 
Από τη BREE για τη Mercedes-Benz. Μέγεθος περ. 19  ×10 × 2 cm. B6 695 2915 | € 186,61.

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΗΡΕΜΙΑΣ.

ΞΕΝΟΙΑΣΤΕΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ. 

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
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HIGHLIGHTS

Στο σκοτάδι, βλέπουμε πολλά πράγματα αλλιώς.  
Τα αντίθετα αλληλοσυμπληρώνονται, και η νύχτα 

με το φως συμβιώνουν με εντυπωσιακό τρόπο. 
Όπως στο ετήσιο Festival of Lights του Βερολίνου, 

στο οποίο διεθνείς καλλιτέχνες προβάλλουν  
έργα τους στα ωραιότερα κτίρια της πόλης, δημιου-

ργώντας ένα θεαματικό παιχνίδι φωτοσκιάσεων.  
Η ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία αντικατοπτρίζεται 

και σε διάφορα καινοτόμα στοιχεία της σειράς 
Γνήσιων Αξεσουάρ της Mercedes-Benz. Γι' αυτό, 

τα παρουσιάζουμε επίσης εδώ.

Η τελειότητα  
της δημιουργίας.

13ο Festival of Lights 2017

Ημερομηνία:  6–15 Οκτωβρίου
Σύνθημα:  Connecting Cultures
Καλλιτέχνες:   η καλλιτεχνική κολεκτίβα FOL  

και οι καλύτεροι καλλιτέχνες 
video mapping του κόσμου

Τοποθεσία:   περ. 50 σημεία στο Βερολίνο
Σε περιοδεία:  προγραμματισμένες εκδηλώσεις 

σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά  
και Κίνα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα festival-of-lights.de

01 ΛΕΠΤΗ ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΠΟΔΙΑΣ. Από πολυουρεθάνη χωρίς συστολοδιαστολές. 
Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα. Δεν απαιτείται καταχώριση στα έγγραφα ταξινόμη-
σης του οχήματος. A205 880 0008 | € 599,49 02 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΣΤΕΡΙ MERCEDES. 
 Χάρη στη χρήση οπτικών ινών και τεχνολογίας LED, κάθε φορά που κλειδώνετε/ξεκλειδώνετε 
το αυτοκίνητο από απόσταση ή ανοίγετε μία πόρτα ή την πόρτα του χώρου αποσκευών, φωτίζε-
ται το κεντρικό αστέρι στην μάσκα ψυγείου της Μercedes σας. Λειτουργεί μόνο όταν ο κινητή-
ρας είναι σβηστός. Όχι σε συνδυασμό με το DISTRONIC PLUS/PRO (κωδικός 233/239). Για 
μοντέλα με κεντρικό αστέρι. Κωδικός και τιμή προϊόντος, κατόπιν αιτήματος. 03 ΖΑΝΤΑ  
10 ΑΚΤΙΝΩΝ. Μαύρη, με στιλβωμένη στεφάνη. 48,3 cm (19 ιντσών) | 7,5 J × 19 ET 44. 
A205 401 2900 7X72 | € 492,89 Πίσω: 8,5  J  x  19 ET 56,5. A205 401 3000 7X72 |  
€ 492,89 04 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ. Σετ των 2 τεμαχίων. Μαύρο. Για 
εξατομικευμένη, σπορ και δυναμική εμφάνιση. A205 811 0400 | € 247,48. 
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20 HIGHLIGHTS

01 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ΘΥΡΩΝ. Λευκό. Φωτιζόμενη επιγραφή 
« Mercedes-Benz », ενσωματωμένη σε κομψή λωρίδα από λειασμένο ανοξείδωτο 
χάλυβα. Κωδικός προϊόντος και τιμή κατόπιν αιτήματος. 02 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 
ΓΙΑ ΑΣΤΕΡΙ MERCEDES. Σετ των 2 τεμαχίων. Για τα φώτα αποβίβασης στις  
πλαϊνές πόρτες. A213 820 0703 | € 192,50 03 FLAKON, FREESIDE MOOD. 
A000 899 0088 | € 80,03 04 + 05 Εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, χάρη στη 
χρήση τέλειας εφαρμογής πολυουρεθάνης χωρίς συστολοδιαστολές. Εύκολη το-
ποθέτηση χωρίς να χρειάζονται νέες τρύπες στο αμάξωμα. Δεν απαιτείται κατα-
χώριση στα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ. 
A205 793 0100 | € 446,39 ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΟΡΟΦΗΣ. A205 793 0200 | € 411,05.

Προσθέστε μια πολύ ιδιαίτερη πινελιά στον εσωτερικό χώρο,  
με το πακέτο AIR-BALANCE σε επιλεγμένα αρώματα. Μπορείτε  
να δείτε όλες τις επιλογές εδώ:

http://mb4.me/accessories

ΕΚΤΥΦΛΩΤΙΚΗ  
ΛΑΜΨΗ – 
Το τελευταίο «μοντέλο» που θα ντύσει ο σχεδιαστής μόδας Guido 
Maria Kretschmer στέκεται μπροστά από την Molkenmarkt στο κέντρο 
του Βερολίνου. Μόνο που αυτήν τη φορά υπάρχει μια διαφορά –  
δεν υπάρχουν ακριβά υφάσματα ούτε φωτομοντέλα. Αντίθετα, με τη 
βοήθεια της τέχνης του φωτός, τα λαμπερά, χρωματιστά μοτίβα  
του σχεδιαστή χρησιμοποιήθηκαν για να ντύσουν το Παλιό Δημαρχείο 
του Βερολίνου. Στη βάση του πύργου ύψους 80 μέτρων, που ξεπρο-
βάλλει σαν φάρος στο νυχτερινό ουρανό, μια Mercedes-Benz C-Class 
Coupé και μία E-Class συμπληρώνουν το σκηνικό – τα επιβλητικά  
αλλά κομψά αξεσουάρ τους συναγωνίζονται σε λάμψη τις προβολές. 
Τα φώτα της εγκατάστασης χορεύουν πάνω στη βαφή του αμαξώ-
ματος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό παιχνίδι χρωμάτων ανάμεσα 
στις καθαρές γραμμές της πίσω αεροτομής και τα αισθησιακά περι-
γράμματα των πλευρών του αυτοκινήτου. Αυτή η αρμονία αντιθέσεων 
συνεχίζεται μέχρι την μπροστινή λεπτή αεροτομή – που αναδεικνύε-
ται ξεκάθαρα από το φως των προβολέων – προτού κορυφωθεί στο φω-
τιζόμενο κεντρικό αστέρι στην επιβλητική μάσκα ψυγείου diamond. 
Ενώ τα εντυπωσιακά σχήματα και φώτα συνεπαίρνουν το βλέμμα μας, 
οι αντανακλάσεις από τις ζάντες 10 ακτίνων, με την πολύ γυαλιστερή 

στεφάνη τους, πυροδοτούν μια σπίθα στα μάτια μας. Για μερικά λεπτά, 
μοιάζουμε με μια μαύρη τρύπα, που απορροφά κάθε στοιχείο αυτού 
του μοναδικού σκηνικού. Τελικά, ανοίγουμε την πόρτα και για μια στιγμή 
κοντοστεκόμαστε, καθώς και ο προβολέας LED προβάλλει το εμβλη-
ματικό αστέρι με καθαρές γραμμές στην πολύχρωμα φωτισμένη άσφαλτο. 
Είναι η στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι το Festival of Lights θα μας 
συνοδεύει πάντα στις μετακινήσεις μας χάρη στα Γνήσια Αξεσουάρ. Αφού 
καθίσουμε στο εσωτερικό, μας υποδέχεται το διακριτικό άρωμα και  
η λάμψη του φιαλιδίου του πακέτου AIR-BALANCE. Έχει έρθει η στιγμή 
να ξεκινήσουμε και να φωτίσουμε την πόλη με τη λάμψη μας. ◂

Το more συζητά με την  
Birgit Zander.
Το 2017, το Βερολίνο θα φορέσει και πάλι «τα καλά του» στο πλαί-
σιο του 13ου Festival of Lights. Ήμασταν παρόντες στην περσινή 
εκδήλωση και μιλήσαμε με τη διοργανώτρια, Birgit Zander, για το 
φως, την τέχνη και τις εγκαταστάσεις.

more: Γεια σας, κυρία Zander. Είναι εντυπωσιακό, το Festival of 
Lights έχει γίνει πραγματικά μία από τις πιο πολυσυζητημένες εκδη
λώσεις της χρονιάς. Πώς ξεκίνησε;

BZ: Το 2005, είχαμε την ιδέα να μετατρέψουμε το Βερολίνο σε 
μια καλλιτεχνική σκηνή, με τα εντυπωσιακά αξιοθέατα, τα μνη-
μεία και τις πλατείες – τα αστέρια της πόλης. Θέλαμε να δημι ουρ-
γήσουμε εικόνες που θα ταξίδευαν ανά τον κόσμο, και να 
 δώσουμε τη δυνατότητα στους Βερολινέζους, στους επισκέπτες 
και σε όλον τον κόσμο να δουν τη γερμανική πρωτεύουσα υπό 
εντελώς νέο πρίσμα.

more: Το Βερολίνο, λοιπόν, «ντύθηκε στα γιορτινά του». Τι πιστεύετε 
ότι είναι αυτό που κάνει τόσο ιδιαίτερο το φως;

BZ: Το φως είναι ζωή. Φέρνει κοντά τους ανθρώπους και μιλάει 
όλες τις γλώσσες. Το φως είναι ένα απίστευτα συναισθηματικό 
μέσο. Εάν το συνδυάσεις με τέχνη και μουσική, μπορείς να δημιουρ-
γήσεις πραγματικά καινοτόμες εγκαταστάσεις. Το βλέπω σαν απο-
στολή. Είμαι πολύ παθιασμένη με αυτό. 

more: Το φως στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είναι κατανοητό για 
όλους. Ποιος το συνέγραψε; Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες σας;

BZ: Ως καλλιτεχνική διευθύντρια, σκέφτομαι τις ιδέες και τα  
θέματα. Κάθε Festival of Lights έχει ένα σλόγκαν. Έπειτα, δημι ουργώ 
τις εγκαταστάσεις και συνεργάζομαι με εγχώριους και  διεθνείς 
καλλιτέχνες. Διάσημοι καλλιτέχνες και σχεδιαστές, όπως ο 
Wolfgang Joop, ο Guido Maria Kretschmer, ο Thierry Noir και 
ο Philipp Geist έχουν συμμετάσχει στο Festival of Lights, όπως 
και διεθνώς αναγνωρισμένοι, βραβευμένοι video artists, όπως οι 
Ample Projects από την Αυστραλία. 

more: Μια λέξηκλειδί: διεθνούς χαρακτήρα. Το Festival of Lights 
φωτίζει κι άλλες ηπείρους.

BZ: Σίγουρα. Θέλουμε το εμπορικό όνομα Festival of Lights να 
διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής, έχουμε επισκεφτεί, 
μεταξύ άλλων, τη Νέα Υόρκη, το Λουξεμβούργο, το Βουκουρέστι, 
τη Μόσχα και τη Μαδέρα. Δεχόμαστε αιτήματα από διάφορα 
μέρη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.

more: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
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ΖΑΝΤΕΣ

Περισσότερα βλέμματα σε κάθε περι-
στροφή. Γνήσιες ζάντες Mercedes-Benz.

Αριθμός προϊόντος €

01 Ζάντα 5 ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 45,7 cm (18 ιντσών) | 7,5 J × 18 ET 52 A246 401 1100 7X23 408,03

02 Ζάντα 5 διπλών ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 45,7 cm (18 ιντσών) | 7,5 J × 18 ET 52 A246 401 2200 7X23 418,02

03 Ζάντα 5 διπλών ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 48,3 cm (19 ιντσών) | 7,5 J × 19 ET 44 A205 401 2700 7X23 474,18

04 Ζάντα 5 ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 45,7 cm (18 ιντσών) | 7,5 J × 18 ET 44 A205 401 4600 7X23 430,50

05 Ζάντα 10 ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 48,3 cm (19 ιντσών) | 8,5 J × 19 ET 34,5 A218 401 0802 7X23 547,79

06 Ζάντα 5 ακτίνων Τρεμολίτη μεταλλικό, στιλβωμένη 45,7 cm (18 ιντσών) | 8 J × 18 ET 43 A213 401 3200 7X44 455,45

07 Ζάντα 5 διπλών ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 48,3 cm (19 ιντσών) | 8 J × 19 ET 43 A238 401 0300 7X23 497,87

08 Ζάντα 5 διπλών ακτίνων Μαύρη, κόκκινη στεφάνη 48,3 cm (19 ιντσών) | 8 J × 19 ET 43,5 A156 401 0400 9Y22 497,87

09 Ζάντα 5 διπλών ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 45,7 cm (18 ιντσών) | 7 J × 18 ET 46 A156 401 2700 7X23 420,51

10 Ζάντα 6 ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 48,3 cm (19 ιντσών) | 8 J × 19 ET 38 A253 401 1600 7X23 510,36

11 Ζάντα 5 διπλών ακτίνων Γκρι Ιμαλαΐων 48,3 cm (19 ιντσών) | 8 J × 19 ET 56 A166 401 1500 7756 522,83

12 Ζάντα 10 ακτίνων Μαύρη ματ, στιλβωμένη 50,8 cm (20 ιντσών) | 9 J × 20 ET 57 A166 401 1600 7X36 597,70

13 Ζάντα 10 ακτίνων Γκρι Ιμαλαΐων ματ 50,8 cm (20 ιντσών) | 8,5 J × 20 ET 36 A217 401 0000 7X68 580,25

14 Ζάντα 5 ακτίνων Μαύρη, στιλβωμένη 48,3 cm (19 ιντσών) | 8,5 J × 19 ET 35,5 A231 401 2600 7X23 610,18

15 Ζάντα 5 διπλών ακτίνων Τρεμολίτη μεταλλικό, στιλβωμένη 45,7 cm (18 ιντσών) | 7,5 J × 18 ET 42 A172 401 2000 7X44 455,45

Οι γνήσιες ζάντες Mercedes-Benz κάνουν το δρόμο να ακτινοβολεί, μέρα και νύχτα.  
Οι μεγαλεπήβολες καμπύλες συμβιώνουν αρμονικά με το δυναμισμό και την αισθησιακή  
καθαρότητα της Mercedes-Benz σας, αναδεικνύοντας την εμφάνισή της και προσελ-
κύοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Θα βρείτε όλες τις γνήσιες  
ζάντες εδώ:

http://mb4.me/accessories

16 + 17 + 18 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΟΥΑΓΙΕ. Προστατεύουν τα μουαγιέ από ακαθαρσίες. ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΑΣΤΕΡΙ. B6 647 0200 | € 17,07 ΓΚΡΙ ΙΜΑΛΑΪΩΝ 
ΜΕ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΑΣΤΕΡΙ. A220 400 0125 7756 | € 17,07 ΔΑΦΝΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ, ΜΑΥΡΟ. A171 400 0125 9040 | € 17,07 19 ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ. 
Προστατεύει τις πολύτιμες ζάντες αλουμινίου σας από κλοπή. Περιλαμβάνει κωδικοποιημένο κλειδί και τέσσερις ασφαλιστικές βίδες. Μαύρο. Π.χ. 
A001 990 1707 | € 97,56 20 ΤΑΠΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.  Κομψές, λαμπερές λεπτομέρειες νέας σχεδίασης. Προστατεύουν τις βαλβίδες από ακαθαρσίες. Σετ των  
4 τεμαχίων. Μαύρο. B6 647 2002 | € 18,24.
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01 ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IPad® ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. Ο σταθμός σύνδεσης ενσωματώνει το iPad® και όλες τις συνήθεις λειτουργίες του στην Mercedes-Benz σας, εργο-
νομικά και με ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος. Όλες οι συνδέσεις, παραμένουν προσβάσιμες. Η βάση τοποθετείται στο προσκέφαλο και μπορεί να προσαρμοστεί σε 
κλίση και σε περιστροφή 90°. Διαθέσιμο για iPad® 2 iPad® και iPad® 3. A218 820 1176 | € 289,90 02 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL. Μαύρο. Εξωτερικό υλικό 
94 % πολυεστέρας/6 % ελαστάνη. Επένδυση από 100 % πολυεστέρα. Αδιάβροχο και αντιανεμικό. Αποσπώμενη κουκούλα. Πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, τσέπη στο στήθος και 
τσέπη στο μανίκι. Ανακλαστικό τύπωμα. Μεγέθη S–XXL. B6 695 4793–4797 | € 186,61 03 ΠΑΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ BOBBY-AMG GT S. Με αθόρυβα λάστιχα. Προβολείς και 
πίσω φώτα LED. Ηλικία 18 μηνών+. Κατασκευαστής: BIG. B6 696 2000 | € 211,98 04 ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ. Πτυσσόμενο, σε ανθρακί. A203 840 0020 | € 13,71 05 ΜΠΡΕ-
ΛΟΚ SHANGHAI. Σε Λευκό Αδαμάντινο. Ανοξείδωτο χάλυβας/δέρμα. Γάντζος ασφαλείας με τρεις μικρούς κρίκους, για γρήγορη αφαίρεση/αντικατάσταση μεμονωμένων 
κλειδιών. Μέγεθος περ. 3,5 × 8,0 cm. B6 695 8138 | € 63,49 06 ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΚΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Μια έξυπνη λύση για την προστασία του χώρου αποσκευών 
από ακαθαρσίες και γδαρσίματα. Από ελαφρύ, ανθεκτικό πλαστικό. A447 814 0041 | € 96,09 07 ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ. Γκρι. 100 % πολυεστερική τσόχα. Χερούλια με-
ταφοράς στο ίδιο υλικό με τη ζώνη ασφαλείας. Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ και πιαστράκι. Μέγεθος περ. 26 × 40 ×14 cm. B6 695 2989 | € 21,82 08 ΖΑΝΤΑ 10  
ΔΙΠΛΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ. Μαύρη, στιλβωμένη. 45,7 cm (18 ιντσών) | 7,5 J × 18 ET 52. A447 401 3700 7X23 | € 446,87 09 ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ/G-CLASS ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ. 
Μπεζ/κόκκινο. Πολυεστερικό βελουτέ. Φερμουάρ στην πλάτη του αρκούδου/τη βάση του αυτοκινήτου για την αλλαγή όψεως – αρκουδάκι ή G-Class. Μέγεθος περ. 35 cm. 
B6 695 2860 | € 70,56.

Είμαι πατέρας δύο μικρών παιδιών, το οποίο σημαίνει ότι η σύζυγός  
μου απασχολείται σήμερα πλήρως με τη διαχείριση της οικογένειας. 
Ένας από τους βασικούς ρόλους της είναι να βάζει σε τάξη το καθη-
μερινό χάος και η V-Class μας, με τα διάφορα πρακτικά εργαλεία της, 
είναι ο πιο στενός της σύμμαχος σε αυτήν την αποστολή. Ογκώδη 
αντικείμενα μπορούν να μεταφέρονται στη μπαγκαζιέρα οροφής έτσι 
ώστε να μην καταλαμβάνουν χώρο μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι μεν 
 είναι απαραίτητο να έχεις σύστημα, όμως σπανίως όλα πάνε όπως τα 
σχεδιάζεις. Πρέπει να είσαι ελαφρώς ευέλικτος.

« ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η ELLI ΚΑΙ  
Ο ANTON ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.»

Αντίθετα, προσπαθούμε τα περισσότερα πράγματα των παιδιών να βρί-
σκονται σε σημείο εύκολης πρόσβασης. Τα μεταφέρουμε με ασφάλεια 
στην πρακτική, αντιολισθητική σκάφη του χώρου αποσκευών, που επι-
πλέον προστατεύει το χώρο αποσκευών από αντιαισθητικά γδαρσίματα. 

Σειρά έχουν η Elli και ο Anton – που έχουν για εμάς και τη μεγαλύτερη 
σημασία. Φυσικά, η ασφάλειά τους είναι η κορυφαία μας προτεραιό  -
τητα. Γι' αυτό φροντίσαμε τα παιδικά τους καθίσματα να πληρούν τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας – άλλωστε, οι μικροί μας 
 επιβάτες μετακινούνται κι αυτοί με τη Mercedes. Η Elli και ο Anton 
νιώθουν πολύ άνετα και τα καθίσματά τους τοποθετούνται πραγμα  - 
τικά εύκολα. Μετά μπορούμε επιτέλους να ξεκινήσουμε – και να ξεχά-
σουμε για λίγο υποχρεώσεις και προγράμματα. Αυτό που απομένει 
 είναι απόλυτη ηρεμία και ησυχία – σε τέτοιο βαθμό που ενίοτε αναρω-
τιόμαστε εάν τα παιδιά είναι ακόμα εκεί. Όμως, κι αυτά βρίσκονται 
στο δικό τους μικρόκοσμο. Η Elli είναι απορροφημένη από το iPad της, 
το οποίο είναι ενσωματωμένο στον πίσω χώρο του αυτοκινήτου, και  
ο Anton συνήθως καταλήγει να αποκοιμιέται αγκαλιά με το αρκουδάκι 
του πριν καν βάλω μπροστά τον κινητήρα. Οι μετακινήσεις μας στη 
V-Class είναι στιγμές που η μαμά μπορεί να χαλαρώνει και να είναι 
απλώς η σύζυγός μου. Εάν και, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής,  
η μαμά βρίσκεται πάντα σε επιφυλακή. ◂

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ

« Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ 
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.»

Λεπτομέρειες για τα  
παιδικά καθίσματα θα βρείτε 

στη σελίδα 16.

Τι λέει ένα αυτοκίνητο για τον ιδιοκτήτη του – και αντίστροφα; Σε μια προσπάθεια  
να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, συναντηθήκαμε με οδηγούς Mercedes  

στο δικό τους χώρο. Μάθετε τα πάντα για τους τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες 
με τους οποίους συνομιλήσαμε – και τα ακόμα πιο διαφορετικά οχήματά τους – εδώ.
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Πληροφορίες για τα συστήματα φορέων και τις μπαγκαζιέρες οροφής της Mercedes-Benz παρουσιάζονται στη σελίδα 12.

Η ΠΑΡΑ Σ ΤΑ ΣΗ 
ΑΡΧΙΖΕΙ .

Όνομα:  Tina, με Alexander, Elli και Anton
Ηλικίες:  36, 38, 3 και 6
Επάγγελμα:   υπεύθυνη διαχείρισης και οργάνωσης οικογένειας
Αυτοκίνητο:  Mercedes-Benz V-Class
Ενδιαφέροντα:   οικογένεια, αποδράσεις Σαββατοκύριακου, 

οποιοδήποτε ηχητικό βιβλίο
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01 + 02 Εξαιρετικά ανθεκτική χάρη στην τέλειας εφαρμογής πολυουρεθάνη χωρίς συστολοδιαστολές. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς να χρειάζονται νέες τρύπες στο αμάξωμα. 
Δεν απαιτείται καταχώριση στα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ. A205 793 0100 | € 446,39 ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΟΡΟΦΗΣ. A205 793 0200 |  
€ 411,05 03 ΖΑΝΤΑ 10 ΑΚΤΙΝΩΝ. Μαύρη, στιλβωμένη στεφάνη. 48,3 cm (19 ιντσών) | 7,5 J × 19 ET 44. A205 401 2900 7X72. Πίσω: 8,5 J × 19 ET 56,5. 
A205 401 3000 7X72 | € 492,89 04 ΛΕΠΤΗ ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΠΟΔΙΑΣ. Από πολυουρεθάνη χωρίς συστολοδιαστολές. Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε 
χρώμα. Δεν απαιτείται καταχώριση στα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. A205 880 0008 | € 599,49 05 ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ. Πολύ γυαλιστερό 
περίβλημα λαβής πόρτας σε χρώμιο. Προστατεύει την εσοχή πίσω από τη λαβή της πόρτας από γδαρσίματα και προσφέρει υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένη εμφάνιση. Σετ 
των 2 τεμαχίων. A205 760 4200 | € 52,40 06 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ. Για εξατομικευμένη, σπορ και δυναμική εμφάνιση. Σετ των  
2 τεμαχίων. Μαύρο. A205 811 0400 | € 247,48 07 ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ MERCEDES-BENZ. Eau de toilette. Συνδυασμός νότων ξύλου και λουλουδένιας φρεσκάδας. 
Σπρέι. Χωρητικότητα περ. 75 ml. B6 695 8225 | € 73,37 08 ΣΕΤ ΔΩΡΟΥ ΓΚΟΛΦ. 3 μπαλάκια του γκολφ, 10 tee, 1 πετσέτα για τα μπαστούνια και ένα εργαλείο επιδι-
όρθωσης χλοοτάπητα (divot) με σημάδια μπάλας σε υψηλής ποιότητας συσκευασία δώρου. Από τη TaylorMade για τη Mercedes-Benz. B6 645 0126 | € 89,39 09 ΑΝΔΡΙΚΗ 
ΤΣΑΝΤΑ BUSINESS. Μαύρο. Δέρμα/νάιλον. Δύο μεγάλες κύριες θήκες, διάφορες εσωτερικές και πλαϊνές θήκες. Αφαιρούμενο, ρυθμιζόμενο λουρί ώμου. Λουρί στο πίσω 
μέρος για τοποθέτηση πάνω στη μπάρα βαλίτσας τρόλεϊ. Από τη BREE για τη Mercedes-Benz. B6 695 2885 | € 333,34 10 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ CONCERTINA. Για την περιγραφή του προϊόντος, δείτε στη σελίδα 35. A253 693 2000 | € 56,56 11 ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ  ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΦ. Μαύρο. 
Πολυεστέρας. Διάφορες θήκες και τσέπες. Κλιπ για πετσέτα. Θήκη για ομπρέλα. Εργονομικός, ρυθμιζόμενος ιμάντας μεταφοράς 4 σημείων.  
Χειρολαβή μεταφοράς. Με καλύπτρα. Από τη TaylorMade για τη Mercedes-Benz. Βάρος περ. 2,2 kg. B6 645 0063 | € 298,29 12 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΑΣΚΟΛ. Μαύρο.  
50 % πολυακρυλικό, 50 % μαλλί. Χοντρή πλέξη. Πλέξη ριπ στις άκρες. Μέγεθος περ. 200 ×25 cm. B6 695 2850 | € 53,22.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ

«  Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟ
ΣΩΠΕΥΕΙ.»
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Μάθετε περισσότερα για τις σκάφες  
χώρου αποσκευών στη σελίδα 35.

Λεπτομέρειες για το φωτιζόμενο αστέρι  
Mercedes θα βρείτε στη σελίδα 19.

«Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία» – αυτή είναι μία  
από τις βασικές αρχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής – 
και του χώρου της σχεδίασης γενικά. Μπορεί αρχικά  
να ακούγεται λίγο φορμαλιστικό, αλλά δεν είναι απαραι-
τήτως έτσι. Άλλωστε, οι αισθητικές λεπτομέρειες επιτε-
λούν ταυτόχρονα μια λειτουργία. Ας πάρουμε για παρά-
δειγμα τη C-Class Coupé μου. Οι εξωτερικοί καθρέπτες,  
σε χρώμα που δημιουργεί αντίθεση, και οι κομψές αερο-
τομές στην οροφή και το πίσω μέρος προσθέτουν πινε-
λιές που ενισχύουν την αισθητική καθαρότητα της σχεδία-
σης του αυτοκινήτου μου και, συγχρόνως, αναδεικνύουν  
τη δική μου προσωπικότητα. Ο Louis Sullivan, ο «εγκέφα-
λος» της Σχολής του Σικάγου και αρχιτέκτονας του πρώτου 
ουρανοξύστη, το συνόψισε τέλεια: «Τα κτίρια εκφράζουν 
προς τα έξω αυτό που οι άνθρωποι κρύβουν μέσα τους.» 
Για μένα, τα πάντα βασίζονται σε αυτήν την αρχή. Είτε πρό-
κειται για ουρανοξύστη είτε για αυτοκίνητο, η σχεδίαση 
πρέπει να με αντιπροσωπεύει. 

« Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ.» 

Με αυτήν τη φιλοσοφία επέλεξα ζάντες. Η δίχρωμη σχεδίαση 
10 ακτίνων τους είναι πραγματικά ελκυστική και ταιριάζει 
τέλεια στο Coupé μου. Η σύζυγός μου θα σας πει ότι είμαι 
ελαφρώς ματαιόδοξος σε ό,τι αφορά τα  αυτοκίνητα, 
όμως λατρεύει τα συνδυασμένα καλύμματα μουαγιέ και 
τις τάπες βαλβίδων με το αστέρι όσο εγώ. Για μένα, αυτή  
η τελειότητα είναι ζήτημα ισορροπίας, και αυτό είναι κάτι 
που προσπαθώ να εφαρμόζω και στην προσωπική μου 
ζωή. Για παράδειγμα, μετά από πολλές ώρες στο γραφείο, 
πηγαίνω πάντα, σαν από ένστικτο, στο γήπεδο του γκολφ. 
Εκεί μπορώ, μεταξύ των χτυπημάτων, να χαλαρώνω και να 

αισθάνομαι πάλι ότι πατάω στα πόδια μου. Το αυτοκίνητό 
μου μπαίνει κι αυτό στην εξίσωση: η τσάντα του γκολφ 
μου μεταφέρεται ασφαλώς, χάρη στην ειδική σκάφη του 
χώρου αποσκευών, ενώ με το προ στατευτικό κάλυμμα 
στο άκρο του χώρου φόρτωσης δεν χρειάζεται να ανησυχώ 
για γδαρσίματα στο χρώμα του αμαξώματος ούτε να 
λερώνω τα ρούχα μου όταν φορτώνω και ξεφορτώνω 
πράγματα. Η διαδρομή προς το σπίτι είναι για εμένα 
χρόνος χαλάρωσης – μπορώ να αφήνω τα πάντα πίσω μου 
και να οραματίζομαι τη στιγμή που θα χαλαρώνω στο 
σπίτι με ένα ποτήρι κρασί. Αυτή είναι μια άλλη λειτουργία 
που επιτελεί το αυτοκίνητό μου: χαλά ρωση στο έπακρο, 
έννοιες στο μηδέν. Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία. 
Απλό. ◂

Όνομα: Tom 
Ηλικία: 42
Επάγγελμα: αρχιτέκτονας
Αυτοκίνητο: Mercedes-Benz C-Class Coupé
Ενδιαφέροντα: γκολφ, τζαζ και ένα ποτήρι καλό κρασί
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Η Anne και εγώ αγοράσαμε μαζί το πρώτο μας αυτοκίνητο πριν από ένα χρόνο. Προς 
μεγάλη μου έκπληξη, επιλέξαμε αμέσως το ίδιο αυτοκίνητο – τη CLA. Η μοναδική 
σχεδίαση της CLA μας «κέρδισε» ολοκληρωτικά. Το πακέτο Styling με τα πολύ γυαλι-
στερά στοιχεία του, ήταν το πρώτο σημείο στο οποίο συμφωνήσαμε – όπως είπε κι 
εκείνη, το μαύρο είναι διαχρονικό. Ωστόσο, για εμένα, δεν αρκεί αυτό. Οι επιδόσεις 
μετράνε εξίσου. Εάν ένα αυτοκίνητο είναι γρήγορο, θα ήθελα να αντανακλάται  
και στην εμφάνιση του. Έχοντας πάθος με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το μάτι μου 
«έπεσε» αμέσως στα προσαρτήματα με εμφάνιση ανθρακονημάτων. Για ισχύ και 
δυναμισμό, πρέπει να έχεις οπωσδήποτε μία λεπτή μπροστινή αεροτομή και την 
αντίστοιχη πίσω αεροτομή. Και αφού είμαι τελειομανής και το μότο μου είναι «όλα  
ή τίποτα», ολοκλήρωσα την αγωνιστική εμφάνιση με τις κατάλληλες μαύρες επενδύσεις 
των εξωτερικών καθρεπτών. Όταν πηγαίνουμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο και  
τα βραδινά φώτα της πόλης αντανακλώνται στις ζάντες 18 ιντσών με τις κόκκινες 
στεφάνες τους, είμαι πραγματικά υπερήφανος για την CLA μου, εννοώ την CLA μας.

« ΕΙΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ.»

Ως ειδικός στη μόδα, η Anne εκτιμά ασφαλώς τα ασυνήθιστα σχέ-
δια. Συμμετείχε στην επιλογή των ζαντών – κομψότητα και στυλ, όπως
πάντα λέει.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον της ήταν μεγαλύτερο για τη Mercedes-Benz
Collection. Το μαύρο κάλυμμα iPhone της AMG με κόκκινες διακο-
σμητικές ραφές ή η τσάντα ήταν ανάμεσα στα πολλά πράγματα που
βρήκε να ταιριάζουν με το προσωπικό της στυλ. Όταν το αυτοκίνητο
επιταχύνει στον αυτοκινητόδρομο, είναι καλή ιδέα να κρατιέσαι γερά.
Ή, για να το πω καλύτερα, εγώ είμαι αυτός που πρέπει να κρατιέται.
Ελπίζω μόνο η Anne να με αφήσει κάποια στιγμή σύντομα να οδηγήσω
κι εγώ. ◂

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ
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έναντι 
Όνομα: Tim και Anne

Ηλικίες: 28 και 24
Επάγγελμα: δημιουργός εφαρμογών  

και fashion blogger
Αυτοκίνητο: Mercedes-Benz CLA
Ενδιαφέροντα: συναυλίες, μόδα,  

μηχανοκίνητος αθλητισμός

01 ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΟΛΟΪ GLAMOUR. Ασημί/μαύρο. Κάσα από ανοξείδωτο χάλυβα. Μαύρο καντράν με οκτώ κρύσταλλα Swarovski® ως ενδείξεις ωρών και μαύρα 
Swarovski® Crystal Fine Rocks στο κέντρο. Ορυκτό κρύσταλλο. Μαύρο λουράκι από δέρμα μόσχου. Διάμετρος 37 mm.  B6 604 1922 | € 154,84 02 ΜΠΡΕΛΟΚ SAINT-
TROPEZ. Ασημί/μαύρο. Ανοξείδωτος χάλυβας. Φινίρισμα φόντου με Swarovski® Crystal Fine Rocks. Επίπεδος ανοικτός κρίκος με τρεις μικρούς κρίκους, για γρή γορη 
αφαίρεση/αντικατάσταση μεμονωμένων κλειδιών. Μήκος περ. 9 cm. B6 695 2740 | € 66,55 03 ΚΑΛΥΜΜΑ AMG ΓΙΑ iPhone® 7. Μαύρο με κόκκινες διακοσμητικές 
ραφές. Δέρμα. Διάφορες θήκες για χαρτονομίσματα και κάρτες. Handmade in Germany.  B6 695 4553 | € 119,92 04 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ. 
Για εξατομικευμένη, σπορ και δυναμική εμφάνιση. Σετ των 2 τεμαχίων. A212 810 0079 | € 239,00 05 ΠΑΚΕΤΟ STYLING. Για σπορ, εκφραστικό χαρακτήρα.  
Διακοσμητικές λωρίδες στη γραμμή της βάσης των παραθύρων και περιγράμματα παραθύρων σε μαύρο γυαλιστερό. A117 673 0500 | € 335,73  
06 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ MERCEDES-BENZ. Eau de parfum. Σπρέι. Χωρητικότητα περ. 60 ml. B6 695 8226 | € 93,37 07 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ SAFFIANO. Μαύρο με ασημί 
λεπτομέρειες. Δέρμα. Διάφορες θήκες για χαρτονομίσματα, κέρματα και κάρτες. Από τη BREE για τη Mercedes-Benz. Μέγεθος περ. 15 ×10 ×1,8 cm. 
B6 695 2894 | € 183,69 08 ΛΕΠΤΗ ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΠΟΔΙΑΣ. Εμφάνιση ανθρακονημάτων. Ιδιαίτερο, δυναμικό 3D εφέ. Δεν απαιτείται καταχώριση στα 
έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. A117 880 3700 | € 411,05 09 ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ SAFFIANO. Μαύρο. Δέρμα. Μαγνητικό κούμπωμα. Εσωτερική θήκη με φερ-
μουάρ. Κρίκος με πιαστράκι για κλειδιά. Από τη BREE για τη Mercedes-Benz. Μέγεθος περ. 38 ×30 ×15 cm. B6 695 2893 | € 367,52 10 ΠΙΣΩ  
ΑΕΡΟΤΟΜΗ. Εμφάνιση ανθρακονημάτων. Ειδικά προσαρμοσμένη στα περιγράμματα του αυτοκινήτου, για σπορ σχεδίαση. Δεν απαιτείται καταχώριση στα έγγραφα  
ταξινόμησης του οχήματος. A117 793 0200 | € 600,67 11 ΖΑΝΤΑ 5 ΔΙΠΛΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ. Μαύρη, κόκκινη στεφάνη. 45,7 cm (18 ιντσών) | 7,5 J × 18 ET 52.  
A246 401 0600 9Y23 | € 460,44 12 ΣΠΟΡ ΠΕΝΤΑΛ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ. Πεντάλ από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητική επένδυση.  
Για μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. A246 290 5501 | € 87,35.

«Κομψότητα και στυλ.»
«Όλα ή τίποτα.»
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01 ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ. Φινίρισμα που ταιριάζει απόλυτα στο χρώμα του αυτοκινήτου Τοποθετείται εύκολα εκ των υστέρων με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως. Δεν απαιτεί-
ται καταχώριση στα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. A253 793 0100 | € 446,39 02 ΠΙΣΩ ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ. Για διάταξη ρυμουλκούμενου. Πρακτική, ασφα-
λής και με δυνατότητα κλειδώματος. Για τη μεταφορά έως και 3 ποδηλάτων. Τοποθετείται εύκολα στη διάταξη ρυμουλκούμενου. Μέγιστο φορτίο έως και 30 kg ανά ράγα, 
γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για τα περισσότερα ebikes. Χάρη σε έναν έξυπνο κυλιόμενο μηχανισμό, επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας χώρου αποσκευών. Η σχάρα 
είναι πτυσσόμενη ώστε να εξοικονομεί χώρο κατά την αποθήκευση. A000 890 0400 | € 917,77 03 ΜΠΡΕΛΟΚ GLAMOUR. Μαύρο. Συνδυασμός μικροϊνών/κρυστάλ-
λου/ανοξείδωτου χάλυβα. Διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski®. Επίπεδος ανοικτός κρίκος με τρεις μικρούς κρίκους, για γρήγορη αφαίρεση/αντικατάσταση μεμονωμένων 
κλειδιών. Μήκος περ. 9 cm. Από τη Swarovski® για τη Mercedes-Benz. B6 695 2859 | € 53,22 04 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ GLAMOUR. Μαύρο. Λουράκι από μικροΐνες. 
Διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski®. Μεταλλικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. Με διακοσμητικά καρφιά και αστέρι από ανοξείδωτο χάλυβα στο κούμπωμα. Από τη 
Swarovski® για τη Mercedes-Benz. Μήκος περ. 38,5 cm. B6 695 2858 | € 106,58 05 ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DESIGN. Για τον μπροστινό προφυλακτήρα. Σαγρέ, 
μαύρο φινίρισμα. Ολοκληρώνει δυναμικά το εξωτερικό του αυτοκινήτου σας. Συνδυάζεται ιδανικά με την πλευρική επένδυση design. A253 880 1201 | € 469,94 06 ΜΠΡΟ-
ΣΤΙΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Διακοσμητικά στοιχεία από πολύ γυαλιστερό χρώμιο στις εισαγωγές αέρα προσθέτουν μια ιδιαίτερη πινελιά, για εξατομικευμένη εμφά-
νιση. Σετ των 2 τεμαχίων. A253 820 2100 | € 210,89 07 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DESIGN. Σαγρέ, μαύρο φινίρισμα. Ολοκληρώνει δυναμικά το εξωτερικό του αυτο-
κινήτου σας. Συνδυάζεται ιδανικά με την μπροστινή επένδυση design. Σετ 8 τεμαχίων. Π.χ. A253 725 9200 | € 587,72 08 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ. Εμφάνιση 
αλουμινίου. Τοποθετούνται στο ύψος των πλευρικών μαρσπιέ. Διευκολύνουν την επιβίβαση των μπροστινών και πίσω επιβατών. Με αντιολισθητικές επιφάνειες, για περισσότερη 
ασφάλεια. Σετ. A253 520 0600 | € 872,22 09 ΖΑΝΤΑ 5 ΑΚΤΙΝΩΝ. Μαύρη, στιλβωμένη. 50,8 cm (20 ιντσών) | 8,5 J x 20 ET 40. A253 401 1700 7X23 | € 542,81 
10 GARMIN® MAP PILOT1. Μετατρέπει το ηχοσύστημα Audio 20 σε σύστημα πλοήγησης υψηλής απόδοσης με τρισδιάστατη προβολή χαρτών. Το Garmin® MAP PILOT 
χρησιμοποιεί την έγχρωμη οθόνη TFT 17,8 cm του βασικού εξοπλισμού, ενώ ο χειρισμός του γίνεται με άνεση από το χειριστήριο ελέγχου του οχήματος και το πληκτρολόγιο 
του Audio 20. Διαθέσιμο σε πολλές χώρες. A205 906 5502 | € 841,40 11  ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB 2. Ένας κομψός ταχυφορτιστής για το κινητό σας. Η έξυπνη λειτουργία 
«smart charging» και η απόδοση που φτάνει έως τα 2 × 2,4 A σας επιτρέπουν να φορτίζετε το κινητό σας γρήγορα και άνετα μέσω του αναπτήρα ενώ βρίσκεστε καθ' οδόν.  
Η κομψή σχεδίαση εναρμονίζεται απόλυτα με εκείνη του κλειδιού του αυτο κινήτου, όπως και με τον εσωτερικό χώρο. Με προστασία από υπερθέρμανση και διακριτικό φωτισμό 
θυρών USB, ο οποίος διευκολύνει τη φόρτιση στο σκοτάδι.A213 821 5700 | € 42,28.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ

Ακολουθώ έναν πολύ δυναμικό τρόπο ζωής, τόσο στη δουλειά όσο  
και στο σπίτι. Γι' αυτό χρειάζομαι ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να 
συμβαδίζει με τους ρυθμούς μου – χωρίς συμβιβασμούς! Για εμένα,  
η GLC Coupé είναι ένα είδος γέφυρας ανάμεσα στη δουλειά και τον 
ελεύθερο χρόνο. Εργάζομαι ως φωτογράφος, επομένως βρίσκομαι 
 διαρκώς σε κίνηση. Μια μέρα με πολλές φωτογραφήσεις σε διαφορε-
τικές τοποθεσίες, μπορεί να χρειαστεί να μπω και να βγω από το 
 αυτοκίνητο ακόμα και δέκα φορές. 

Τα σκαλοπάτια επιβίβασης με εμφάνιση αλουμινίου του αυτοκινήτου 
μου κάνουν σημαντικά πιο εύκολη τη ζωή μου και διευκολύνουν την 
επιβίβαση και την αποβίβαση. Το να κάθομαι δεν είναι στο χαρακτήρα 
μου – εκτός εάν πρόκειται για το στυλάτο μου ποδήλατο μάρκας 
Mercedes-Benz. Το έχω σχεδόν πάντα μαζί μου, φορτωμένο στη σχά-
ρα ποδηλάτου, όπου και εάν πηγαίνω. Η σχάρα προσφέρει μια ασφα-
λή και σίγουρη θέση για τη μεταφορά του ποδηλάτου μου και το προ-
στατεύει από την κλοπή. Το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές απλές 
κινήσεις και το ποδήλατο είναι έτοιμο για χρήση. Αρκεί να σβήσω τον 
κινητήρα, να φορέσω το κράνος μου και να ξεκινήσω. Να λειτουργώ 
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Όνομα: Lis Ηλικία: 34 Επάγγελμα: φωτογράφος
Αυτοκίνητο: Mercedes-Benz GLC Coupé

Ενδιαφέροντα: ποδηλασία, υγιεινή διατροφή και παραστατικές τέχνες

« ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ 
ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.»

αυθόρμητα, να ανεβάζω ταχύτητα από τη μια στιγμή στην άλλη – αυτός 
είναι ο τρόπος μου να «ξεδίνω». Ασφαλώς, πετραδάκια πετάγονται 
 παντού τριγύρω και όλο και σε κάποια λακκούβα θα πέσεις, όμως ίχνη 
από αυτά δεν θα δεις ποτέ στο αυτοκίνητό μου. 

Ως φωτογράφος, ξέρω «από πρώτο χέρι» τι σημαίνει «τα ρούχα κάνουν 
τον άνθρωπο». Το ίδιο ισχύει για τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό φρόντισα  
η GLC Coupé μου να έχει το σωστό στυλ, αλλά και όλο τον απαραίτητο 
λειτουργικό εξοπλισμό. Μπορεί η σιλουέτα της να αποπνέει κομψότη-
τα, όμως οι χρωμιωμένες διακοσμητικές επενδύσεις και επενδύσεις 
design στο μπροστινό και πλαϊνό μέρος, κάνουν ακόμα πιο εντυπωσι α-
κή την εικόνα. ◂

Πληροφορίες για τα ποδήλατα και τον ποδηλατικό 
 εξοπλισμό μας παρουσιάζονται στη σελίδα 9.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με αυτά και πολλά άλλα προϊόντα, δείτε τον 
Accessories Configurator:

  http://mb4.me/accessories

1  Μόνο σε συνδυασμό με την προεγκατάσταση για Garmin® MAP PILOT (κωδικός 522). 2 Το καλώδιο φόρτισης που απαιτείται για το κινητό  
σας δεν παραδίδεται μαζί. Προσφέρουμε διάφορα καλώδια φόρτισης Media Interface για διάφορες συσκευές.
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3332 ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μία ματιά στον κομψό χρονογράφο σας αρκεί για να σας πει ότι 
υπάρχει ακόμα χρόνος και δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Στα συχνά 
επαγγελματικά ταξίδια κάποια πράγματα είναι απλώς απαραίτητα. 
Υπάρχουν, όμως, και οι μικρές αισθητικές λεπτομέρειες που κάνουν 
τη διαφορά ανάμεσα στην απλή λειτουργικότητα και το προσωπικό 
στυλ. Ενώ η αεροτομή οροφής επιμηκύνει την οροφή του αυτοκινήτου 
και κάνει την εμφάνιση της E-Class πιο δυναμική και σπορ, η πίσω 
αεροτομή τονίζει διακριτικά τη λεπτή αεροτομή στο πίσω μέρος του 
αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, οι ζάντες 6 ακτίνων της E-Class, με το  
πολύ γυαλιστερό, κομψό φινίρισμά τους σε Γκρι Ιμαλαΐων, προσθέτουν 
μία σπορ δυναμική πινελιά στην εμφάνιση του αυτοκινήτου, εξα-
σφαλίζοντας ότι θα κάνετε καλή εντύπωση στον πελάτη σας πριν καν 
ανταλλάξετε χειραψίες.

 ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ  
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Συνεχίζετε να επιδεικνύετε τη στυλιστική σας αυτοπεποίθηση πίνοντας 
έναν καφέ. Συζητάτε περί ανέμων και υδάτων και, ασφαλώς, για τη 
δουλειά. Ζητάτε το λογαριασμό. Ενώ βγάζετε την κάρτα σας από το 
πορτοφόλι Mercedes-Benz, έξω αρχίζει να ψιλοβρέχει. Ευτυχώς,  
κάτω από τη μεγάλη σας ομπρέλα υπάρχει πολύς χώρος για εσάς και 
το συνεργάτη σας. Η βρεγμένη ομπρέλα καταλήγει τελικά στο χώρο 
αποσκευών, όπου το μαύρο πατάκι διπλής όψεως διατηρεί καθαρό το 
δάπεδο και το ευέλικτο σύστημα συγκράτησης αποσκευών αποτρέπει  
τη μετακίνηση του χαρτοφύλακά σας. Εάν έβγαινε ο ήλιος, θα ήταν μια 
τέλεια μέρα. Για αυτήν την περίπτωση, έχετε σε ετοιμότητα τα γυαλιά 
ηλίου σας. ◂

Επιχείρηση εν κινήσει.
Υπάρχουν μέρες που έχετε αλλεπάλληλες συναντήσεις εκτός γραφείου και βρίσκε-
στε συνεχώς σε κίνηση. Τέτοιες μέρες, το αυτοκίνητό σας μετατρέπεται ταυτόχρονα 
σε κινητό γραφείο και χώρο χαλάρωσης. Γι' αυτές τις περιπτώσεις, μια Mercedes 
είναι η ιδανική επιλογή. Για παράδειγμα, μια E-Class με όλα τα απαραίτητα Γνήσια 
Αξεσουάρ, που θα διασφαλίσουν την επιτυχία σας ακόμα και μέρες σαν αυτές.

01 ΦΙΑΛΙΔΙΟ, FREESIDE MOOD. A000 899 0088 | € 80,03 02 ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 
BUSINESS. Μαύρος σκελετός τύπου αεροπόρου. Γκρι πολυανθρακικοί φακοί. UV 400 (100 % προ-
στασία UVA/UVB). Κατηγορία φίλτρου 3. Από τη Rodenstock για τη Mercedes-Benz. Made in Italy.
B6 695 2667 | € 266,64 03 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ BUSINESS. 
Ιταλικό δέρμα. Για τουλάχιστον 6 πιστωτικές κάρτες. Με κεντημένο αστέρι. Μέγεθος: 
10 ×7,5 ×0,6 cm. B6 695 1619 | € 59,89 04 ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ BUSINESS. 
Ασημί/μαύρο. Κάσα από ανοξείδωτο χάλυβα. Φωσφορίζοντες δείκτες. Κρύσταλλο ζαφείρι. 
Μπρασελέ από ανοξείδωτο χάλυβα. Αδιάβροχο έως 10 ATM. Διάμετρος 43 mm. Μηχανισμός 
quartz Ronda 5030. Swiss made. B6 695 2865 | € 516,42 05 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ BUSINESS. 
Ιταλικό δέρμα. Διάφορες πρακτικές εσωτερικές θήκες. Χώρος για τουλάχιστον 8 πιστωτικές κάρτες. 
Μέγεθος περ. 12,5 ×10 × 2 cm. B6 695 5145 | € 119,92 06 ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΠΡΕΛΑ. Μαύρη. 
Από αδιάβροχο και ανθεκτικό στις ακαθαρσίες υλικό. Στέλεχος από αλουμίνιο. Αυτόματο άνοιγμα. 
Διάμετρος περ. 130 cm. B6 695 2630 | € 64,43 07 + 08 Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε 
χρώμα. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς να χρειάζονται νέες τρύπες στο  αμάξωμα. Δεν απαιτείται  
καταχώριση στα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. ΑΕΡΟΤΟΜΗ  ΟΡΟΦΗΣ.  
A213 793 0000 | € 469,94 ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ. A213 793 0100 | € 422,83 09 ΒΑΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ SMARTPHONE. Θα βρείτε έναν κατάλογο με συμβατά  
τηλέφωνα στη σελίδα www.mercedes-benz.com/connect. A222 820 6401 | € 125,86  
10 ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ MERCEDES-BENZ BLUETOOTH® (SAP). Τέλεια συνδεσιμότητα 
 τηλεφώνου και διαδικτύου. Η ενσωματωμένη λειτουργικότητα UMTS και η απ' ευθείας σύνδεση 
στην εξωτερική κεραία του αυτοκινήτου εξασφαλίζουν γρήγορη, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση. 
A212 906 6303 | € 756,56 11 ΖΑΝΤΑ 6 ΑΚΤΙΝΩΝ. Μαύρη, στιλβωμένη. 48,3 cm  
(19 ιντσών) | 8 J × 19 ET 43. A213 401 3400 7X23 | € 497,87 Πίσω: 9 J x 19 ET 53. 
A213 401 3500 7X23 | € 510,36.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά και πολλά  
άλλα προϊόντα, δείτε τον Accessories Configurator:

  http://mb4.me/accessories 
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Ολοκληρωμένη προστασία. 
Προστατευτικά και καλύμματα από 
τη σειρά Γνήσιων Αξεσουάρ.
Το αυτοκίνητό σας «δοκιμάζεται» καθημερινά. Αυτό, όμως, δεν χρειάζεται να φαίνεται – 
χάρη στα στιβαρά, ανθεκτικά, τέλειας εφαρμογής Γνήσια Αξεσουάρ, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί για να προστατεύουν το αυτοκίνητό σας. Ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και 
παρά την καθημερινή μεταφορά αποσκευών ή άλλων φορτίων, η μεγάλη ποικιλία μας  
σε πατάκια και τα επιλεγμένα προϊόντα μας για το χώρο αποσκευών φροντίζουν έτσι 
ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι τέλεια εξοπλισμένο για την καθημερινή χρήση.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ1 Για Ευρώπη. Διατίθεται με διαφορετικό κωδικό προϊόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

07 ΨΗΛΗ ΣΚΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Υπερυψωμένο περίγραμμα. Από εύκαμπτο, ανθεκτικό πλαστικό. Κατάλληλη για τη μεταφορά τροφίμων. Π.χ. A205 814 0800 | 
€ 180,94 08 ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΚΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Από ανθεκτικό, αντιολισθητικό πολυπροπυλένιο. Η επιφάνεια με ραβδώσεις ενδείκνυται για τη στερέωση  
του αποθηκευτικού κουτιού που διατίθεται ξεχωριστά. Οι κρίκοι πρόσδεσης φορτίου  του αυτοκινήτου παραμένουν προσβάσιμοι. Π.χ. A253 814 0200 | € 112,31  
09 ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Χωρίστε το χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου σας για να καλύψετε τις ανάγκες σας και να αποτρέψετε τη μετακίνηση των 
αντικειμένων. Οι σφιγκτήρες μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα στις εξωτερικές άκρες του δαπέδου του χώρου αποσκευών. Το τηλεσκοπικό πλαίσιο προσφέρει ασφαλή 
στερέωση. Π.χ. A166 860 0034 | € 251,72 10 ΠΑΤΑΚΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ. Διατηρεί καθαρό το δάπεδο του χώρου αποσκευών. Μπορεί να συνδεθεί με το προστατευτικό 
κάλυμμα χώρου αποσκευών concertina. Μαύρο. Π.χ. A246 680 0046 | € 115,96 11 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ CONCERTINA.  
Προστατεύει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου από γδαρσίματα κατά τη φόρτωση και τα ρούχα σας από τη βρωμιά. Συνδέεται πρακτικά με την επίπεδη σκάφη χώρου απο-
σκευών ή το πατάκι διπλής όψεως. Π.χ. A253 693 2000 | € 56,56 12 ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ. Μαύρο. Σαγρέ. Προστατεύουν την κάτω πλευρά του δαπέδου και τις 
πλευρές του αυτοκινήτου από πετραδάκια και ακαθαρσίες. Διατίθενται σε ζεύγη για τον μπροστινό ή τον πίσω άξονα. Σετ μπροστινού άξονα. Π.χ. A166 890 0078 |  
€ 118,54 13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. Μία ευφυέστατη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης αντικειμένων μέσα στο χώρο αποσκευών. Στερεώνεται 
σταθερά γύρω από το αντικείμενο που θέλετε να ακινητοποιήσετε με Velcro. Κωδικός κατόπιν παραγγελίας. 14 ΔΙΧΤΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΔΑΠΕΔΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ. 
Αποτρέπει τη μετακίνηση μικρού βάρους αντικειμένων στη διάρκεια της διαδρομής. Σε σχήμα τσάντας. Μαύρο. Π.χ. A212 868 0074 | € 57,41 15 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 5 A1. Ελέγχει, φορτίζει και επαναφορτίζει την μπαταρία σας – ακόμα και σε περίπτωση που έχει αδειάσει εντελώς. Προσαρμοσμένος 
στα πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα  του αυτοκινήτου σας. A000 982 3021 | € 147,73 25 A. Αυτή η έκδοση προσφέρει ταχύτερη φόρτιση και δυνατότητα επιλογής 
ανάμεσα σε διάφορες λειτουργίες φόρτισης. A000 982 0321 | € 535,95.

01 ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ CLASSIC. Σετ των 4 τεμαχίων. Σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με το εσωτερικό. Μαύρο. Π.χ. A205 680 0404 9J74 | € 122,07 02 ΣΠΟΡ 
 ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ. Σετ των 4 τεμαχίων. Σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με το εσωτερικό. Μαύρο. Π.χ. A117 680 8400 9G63 | € 122,07 03 ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ 
EXCLUSIVE. Σετ των 2 τεμαχίων. Σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με το εσωτερικό. Μαύρο. Π.χ. A213 680 1806 9K26 | € 182,42 04 ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ  ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ 
CLASSIC. Σετ των 2 τεμαχίων. Σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με το εσωτερικό. Μαύρο. Π.χ. A253 680 5301 9G32 | € 58,38 05 ΠΑΤΑΚΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ CLASSIC. 
Από ανθεκτικό, πλενόμενο συνθετικό υλικό, για σκληρή χρήση. Με διακριτικό λογότυπο με το αστέρι Mercedes. Μαύρο. Π.χ. A176 680 5001 9G33 | € 63,69 06 ΣΚΛΗΡΑ 
ΠΑΤΑΚΙΑ CLASSIC.  Σετ των 3 τεμαχίων. Από ανθεκτικό, πλενόμενο συνθετικό υλικό. Καλύπτουν ολόκληρο το χώρο για τα πόδια. Χάρη στις ανασηκωμένες άκρες και τη 
 διαμορφωμένη επιφάνεια, συμβάλλουν ώστε το δάπεδο του αυτοκινήτου να διατηρείται καθαρό και στεγνό. Μαύρο. Π.χ. A166 680 3501 9051 | € 218,36.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με αυτά και πολλά άλλα προϊόντα, δείτε τον 
Accessories Configurator: 

  http://mb4.me/accessories 
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Όλες οι πληροφορίες online, και άλλα πολλά:  
ο Accessories Configurator.

Mercedes-Benz Accessories Configurator.  

Τα περισσότερα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται για  
διάφορες κατασκευαστικές σειρές της Mercedes-Benz.  
Στον Accessories Configurator θα βρείτε όλα τα προϊόντα  
που είναι διαθέσιμα για το αυτοκίνητό σας και άλλα πολλά:   
http://mb4.me/accessories 

Δεκέμβριος 2016.
Σημείωση: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές σε προϊόντα από την έκδοση αυτού του φυλλαδίου (12/2016). Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών  
στη σχεδίαση, τη μορφή, το χρώμα και τα χαρακτηριστικά στη διάρκεια του διαστήματος παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι αλλαγές κρίνονται εύλογες 
για τον αγοραστή, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων του πωλητή. Στις περιπτώσεις που ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί σύμβολα ή αριθμούς  
για την περιγραφή μίας παραγγελίας ή του αντικειμένου μιας παραγγελίας, δεν είναι δυνατή η έγερση αξιώσεων βάσει αυτών και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να απει-
κονίζουν αξεσουάρ και αντικείμενα του προαιρετικού εξοπλισμού, τα οποία δεν περιέχονται στο βασικό εξοπλισμό. Τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς 
από εκείνα που απεικονίζονται, λόγω περιορισμών κατά την εκτύπωση. Το παρόν έντυπο διανέμεται διεθνώς. Το παρόν έντυπο ενδέχεται να περιέχει μοντέλα και 
υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες. Οι πληροφορίες που αφορούν τους κανονισμούς, τις νομικές απαιτήσεις, τη φορολογία και τις συνέπειες 
 αυτών ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Για την τελευταία οριστική έκδοση, παρακαλούμε συμβου-
λευτείτε έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz. Οι παρατιθέμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % αλλά 
δεν περιλαμβάνουν τοποθέτηση. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν.
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