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4 | 5transport Bærersystemer

Altid klar til brug. Til enhver opgave. 

01 Tagskinnesystem standard

2-delt tagskinnesystem til modeller med normalt tag til fast-

skruning på de eksisterende fastgørelsespunkter i tagkanalen. 

Den tilladte maksimale taglast på 100 kg kan ved hjælp af en 

3. tværgående holder, der fås som ekstraudstyr, øges til 150 kg. 

Nyttebredde: 135 cm.

02 Stigeholder

Sættes på tagskinnesystemet og er beregnet til sikker trans-

port af stiger. Er nem og hurtig at montere. Velegnet til  

alle „standardtagskinnesystemer“ med en tværrørsdiameter 

på 20 x 30 og 30 x 30 mm.

03 Lastrulle til montering på bagklappens hængsler

Plastrulle, der anvendes som lasthjælp til lange lastgenstande 

(f.eks. stiger, brædder, stænger, rør) og fastgøres på bag-

klappens hængsler. Gør det nemmere at læsse lastgenstande 

op på og ned fra taget og beskytter karrosseriet mod skader. 

Bredde ca. 135 cm. 

Fås fra 1. kvartal 2015.

04 Lastrulle

Plastrulle til skruefastgørelse på siden som lasthjælp til lange 

lastgenstande (stiger, brædder, rør, stænger). Lastrullen  

fastgøres på tagskinnesystemet (tværrør). Velegnet til alle 

„standardtagskinnesystemer“ med en tværrørsdiameter  

på 20 x 30 og 30 x 30 mm.

05 Højvinkelsæt

Til fastholdelse af forskellige former for last som stænger,  

rør eller brædder, så de ikke glider til siden. Er nem og hurtig 

at montere på tagskinnesystemet. Til alle „standardtag skinne-

systemer“ med en tværrørsdiameter på 20 x 30 og 30 x 30 mm.
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01 Anhængertræk, fast

Det faste anhængertræk er fastmonteret og altid klar til brug. Kuglehalsen kan ikke tages af. 

02 Anhængertræk, aftageligt

Det aftagelige anhængertræk er nemt at afmontere, så det ikke forstyrrer bilens design.  

Kuglehalsen kan opbevares sikkert under transporten i en holder i lastrummet. 

 El-installationssæt | Ikke vist

Sikrer korrekt montering og spænding til anhængerstik. 

 Adapter | Ikke vist 

Til anhængere med 7-polet stik.

03 Cykelholder til anhængertræk, sammenklappelig

Komfortabel, aflåselig cykelholder til sikker transport af enten 2 eller 3 cykler. Meget nem montering 

på anhængertrækket og lige så nem fastgørelse af cyklerne på holderne. Maksimal last på 30 kg  

pr. cykelskinne. Derfor også egnet til de fleste elcykler. Med henblik på pladsbesparende opbevaring 

i bagagerummet, ferielejligheden eller hjemmet kan holderen nemt klappes sammen.

Ikke til biler med sidehængslede bagdøre.
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04 Cykelholder til bagklap

Kvalitetsholder af anodiseret aluminium til nem og sikker montering på bagklappen. Har en kapacitet 

på op til 4 cykler (eller 2 elcykler) af næsten alle typer og størrelser. Bagklappen kan fortsat åbnes 

med påmonteret cykelholder. Kan anvendes uden ekstra baglys og dermed også uden ekstra strøm-

føring. Maksimal last: 70 kg. Aflåselig.

Ikke til biler med sidehængslede bagdøre.

05 Tagbærersæt Alustyle

Til fleksibel og hurtig fastgørelse på tagrælingen.

Til biler med tagræling.

 Eftermonteringstagræling | Ikke vist

Til eftermontering af en tagræling på biler, som ikke er udstyret med en tagræling fra fabrikken.  

Eftermonteringssættene består af en tagræling og det nødvendige fastgørelsesmateriale. Komplet 

sæt til nem og hurtig eftermontering af en tagræling på et normalt tag.

06 Cykelholder New Alustyle

Ekstremt let cykelholder, til fastgørelse på tagbærersystemet. Der er to muligheder for montering  

af cykler: På taget eller nede på jorden ved hjælp af den praktiske formontering. Takket være den 

nedfældelige støtteramme reduceres luftmodstanden ved kørsel uden last yderligere. Velegnet til 

cykler med en maks. rammediameter på 98 mm ved runde rammerør eller 110 x 70 mm ved ovale 

rammerør. Vær opmærksom på bilens maksimalt tilladte tagbelastning. 

07 Spirallåse

Fås separat som tilbehør til din cykelholder.

transport Bærersystemer
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01 Ski- og snowboardholder New Alustyle „Komfort“

Har en kapacitet på op til 6 par ski1 eller 4 snowboards. Aflåselig.  

Den praktiske udtræksfunktion gør læsning og aflæsning nemmere.

02 Ski- og snowboardholder New Alustyle „Standard“

Har en kapacitet på op til 4 par ski1 eller 2 snowboards. Aflåselig. 

1 Afhængigt af skienes geometri.
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transport Bærersystemer

Sort metallic Titanium metallic Mat sølv

Mercedes-Benz tagbokse

Aerodynamisk design passende til din Mercedes-Benz samt materialer med en 

ekstremt lang levetid. Muliggør hurtig fastgørelse på tagbærersystemet. Særlig 

bekvem læsning og aflæsning takket være muligheden for åbning i begge sider. 

Kan aflåses i begge sider.

03 Mercedes-Benz tagboks 330

Volumen på ca. 330 liter. Fås i farven titanium metallic. Maksimal last 50 kg2.

04 Mercedes-Benz tagboks 400

Volumen på ca. 400 liter. Fås i farverne mat sølv og sort metallic. Maksimal  

last 75 kg2. Med håndtagsliste i begge sider for nemmere åbning og lukning.

05 Mercedes-Benz tagboks 450

Volumen på ca. 450 liter. Fås i farverne mat sølv og sort metallic. Maksimal  

last 75 kg2. Med håndtagsliste i begge sider for nemmere åbning og lukning.

06 Skiholderindsats til Mercedes-Benz tagbokse

Indsatsen til fastgørelse af ski er præcist tilpasset tagboksens 

indvendige mål.

Skiholderindsats til tagboks 330:

Sikker opbevaring af op til tre par ski3.

Skiholderindsats til tagboks 400:

Sikker opbevaring af op til fire par ski3.

Skiholderindsats til tagboks 450:

Sikker opbevaring af op til fem par ski3.

2 Vær i den forbindelse opmærksom på bilens maksimalt tilladte tagbelastning. 

3 Afhængigt af skienes geometri.

Nem og bekvem læsning og aflæsning, da boksen 

kan åbnes i begge sider.

Op til 75 kgOp til 50 kg Op til 75 kg



01 0302

01 Bagagerumsbakke, flad

Beskytter bagagerummets beklædning mod snavs, væde og pletter. 

Fremstillet af let og stabilt plastmateriale. 

Ikke til kassevogne. 

Til billængderne A2/A3. 

Ikke i forbindelse med kode YG4 (lastrumsopdeling).

02 Opbevaringsboks

Sikker fastgørelse af genstande, som nemt kan vælte eller glide,  

fx indkøbsposer. Kan inddeles i 4 områder ved hjælp af justerbare 

skillevægge. Optimal funktion kun sikret ved brug sammen med  

den flade bagagerumsbakke.

03 Bagagerumsbakke med høje kanter

Beskytter bagagerummets beklædning mod snavs, væde og pletter. 

Fremstillet af let og stabilt plastmateriale. 

Ikke til kassevogne. 

Til billængderne A2/A3. 

Ikke i forbindelse med kode YG4 (lastrumsopdeling).
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04 Fastsurringsrem

Selv tungere last fastgøres problemfrit og sikkert med 

denne rem.

05 Fastspændingsrem

Selv tungere last fastgøres problemfrit og sikkert med 

denne rem.

06 Multifunktionsboks

Den praktiske multifunktionsboks er velegnet til transport 

af varer og mindre genstande og kan foldes sammen, så den 

bliver helt flad. Desuden er den vandtæt og har en kapacitet 

på op til 30 kg. I foldet tilstand kan den anvendes som 

beskyttelsesmåtte.

07 Indkøbsboks

Antracit. Kan foldes sammen.

08 Reservepæreboks

I et stadigt voksende antal lande er det lovpligtigt med kørelys.  

Med den kompakte boks har man altid passende pærer til bag- og 

forlygterne ved hånden.

09 Advarselsvest, kompakt 

Maksimal sikkerhed i enhver situation: Den lysende gule advarselsvest 

med selvlysende refleksstriber gør dig synlig for andre. Fås nu kompakt 

sammenrullet i en separat stoftaske.

10 Oplader med vedligeholdelsesfunktion

Friskcellekur til dit bilbatteri: Kontrollerer, oplader og genopliver  

batteriet – også hvis det er helt afladet. Afstemt efter din bils  

komplekse elektronik. Fås med en strømstyrke på 3,6 A og 25 A  

til alle typer blysyrebatterier. Fås også med en strømstyrke  

på 5 A som kombioplader til alle typer blysyre- og litiumbatterier.

transport Lastrumstilbehør | Beskyttelse & sikkerhed | Eksteriør
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01 Becker® MAP PILOT

Forvandler din Audio 15-radio til et effektivt navigationssystem med 3D-kortvisning. 

Becker® MAP PILOT anvender det 14,7 cm store standarddisplay i farver og kan  

betjenes komfortabelt via Audio 15-betjeningspanelet. Det aftagelige navigations-

modul kan forbindes med din pc via USB, så du kan downloade opdateringer og  

andre applikationer fra Becker® MAP PILOTs websted. 

Leveres i Europa, USA, Australien/New Zealand, Rusland og Kina. 

02 Audio 15

Den effektive radio med de mange udvidelsesalternativer. Audio 15 tilbyder ud over radiofunktionen  

som standard omfattende muligheder for at medbringe din egen yndlingsmusik, når du skal ud på vejene: 

Via et SD-kort kan du afspille alle vigtige dataformater som f.eks. mp3, mp4, AAC eller WMA, og  

systemet understøtter streaming af lyd via Bluetooth® fra din mobiltelefon eller mp3-afspiller. Via hhv. 

USB- og aux-stik kan du også tilslutte disse enheder direkte.

Desuden kan Audio 15 udvides og forvandles til din egen individuelle kommunikationscentral: Du kan 

telefonere via Bluetooth, integrere kvalitetsnavigationssystemet Becker® MAP PILOT eller anvende 

14,7 cm TFT-displayet i farver til dit bakkamera.

Audio 15 kan nemt betjenes via multifunktionsrattet, der fås som ekstraudstyr. Tilknytningen til bilens 

individuelle stelnummer gør den desuden tyverisikret.

03 Audio 10

Radio med telefontastatur, Bluetooth®-grænseflade, USB- og aux-in-stik samt en stikplads til  

SD-hukommelseskort.

kabinekomfort Elektronik

Praktisk og komfortabel. På alle veje. 
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01 iPad® integration bagi

Den komfortable docking-station sikrer, at din iPad® med alle dens sædvanlige funktioner er placeret ergonomisk 

korrekt og kollisionssikkert i din Mercedes-Benz. Der er fortsat adgang til alle tilslutninger, f.eks. til dine  

hovedtelefoner eller opladerkabler. Holderen fastgøres på nakkestøtten og kan vippes samt drejes 90°. Fås 

til iPad® 2, iPad® 3 og iPad® 4. 

Ikke i forbindelse med kode SH8.

02 Bakkamera

Bakkameraet aktiveres automatisk, når du skifter til bakgear. Det hjælper føreren i forbindelse med langs gående 

og tværgående parkering. Føreren får vist styrevinkel og afstand via statiske og dynamiske hjælpelinjer.

Kun i forbindelse med Audio 15.

Fås fra 1. kvartal 2015.

03 Fartskriver

Registrerer alle køre- og hviletider internt og på personlige førerkort i henhold til de lovmæssige bestemmelser 

for en optimeret elektronisk tolkning.

Kun til biler med forberedelse til fartskriver (kode JV6).

Fås fra 1. kvartal 2015.
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kabinekomfort Elektronik | Beskyttelse & sikkerhed

04 Bundmåtte CLASSIC til al slags vejr

I robust, vaskbart plast, som kan klare ekstreme forhold.  

Moderne design med stedvise fordybninger og høj kant.  

Med markant Mercedes-Benz stjerne.

05 Nålefiltmåtte CLASSIC

Utroligt robust nålefiltmåtte, som har en ekstremt lang levetid  

og er forsynet med påsyet Mercedes-Benz logo. 

06 Velourmåtte CLASSIC

Elegant og eksklusivt tuftet velourtæppe med påsyet.  

Mercedes-Benz mærke. 

07 Køleboks

Boksen af hygiejnisk plast, der er let at rengøre, sluttes til et 

12 volts stik og køler indholdet konstant og pålideligt selv på  

lange ture. Med det særlige selesystem kan den fastgøres sikkert  

i lastrummet – og med bæreselerne kan den transporteres rundt 

uden besvær. Køleboksen rummer 16,5 liter.

 Skånebetræk | Ikke vist

Med disse åndbare skånebetræk, som er nemme at vedligeholde, 

forbliver din bil ren og pæn. De elastiske polyester-skånebetræk 

passer til sæderne og kan vaskes ved op til 30 °C. De afbleges 

ikke, er krølfri og slidstærke.

Fås fra 1. kvartal 2015.
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 Stilfuldt og praktisk på rejsen

Nakkestøttetilbehøret er nemt at montere og afmontere. Modulsystemet 

er baseret på en basisholder, som kan suppleres med et produkt, du 

selv vælger – bøjle, universalkrog eller klapbord.

01 Basisholder 

02 Universalkrog

03 Tøjbøjle

04 Klapbord

Tøjbøjle leveres ikke i forbindelse med kode SH8.

05 Kopholder

Kopholder i flot design til 3. sæderække. Så er drikkevarerne 

altid inden for rækkevidde. Sort.

 Skriveunderlag | Ikke vist

Skriveunderlag med klemme i pænt design. Den specielle 

formgivning gør det muligt at fastgøre det på rattet og anvende 

det som et stabilt skriveunderlag.
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kabinekomfort Beskyttelse & sikkerhed | Barnesikkerhed

Indtil  
15 måneder Op til 13 kg

8 måneder  
til 4 år 9 til 18 kg 3½ til 12 år 15 til 36 kg

 Mercedes-Benz barnesikkerhed

Bilen er udstyret med automatisk frakobling af passager-

airbagen (ekstraudstyrskode SK5). Passagerairbagen  

deaktiveres automatisk, når der monteres et barnesæde  

på passagersædet. Alle barnesæder kan også anvendes  

uden ISOFIX-forankring. Mercedes-Benz barnesæder fås  

i designet „Limited Black“.

Betrækkene er vaskbare og særdeles slidstærke. Som  

ekstraudstyr fås til barnesæderne „BABY-SAFE plus II“, 

„DUO plus“ og „KIDFIX“ et skiftebetræk til hovedstøtte-

polstringen i farverne flanelgrå og chilirød [fig. 09 og 10].

06 Barnesæde „BABY-SAFE plus II“

Optimeret sikkerhed med dyb sædeskål, der giver stor beskyttelse ved  

sidekollision. Særlige polstringer beskytter de særligt sårbare kropszoner 

hos helt små børn op til ca. 15 måneder (op til 13 kg). 

07 Barnesæde „DUO plus“

Optimal sikkerhed for små børn fra ca. 8 måneder til 4 år (9 til 18 kg). 

Som standard udstyret med bl.a. TopTether – en ekstra sele til fiksering  

af stolens hoveddel – skuldersele, der kan indstilles i højden, ventilerings-

kanaler samt ISOFIX-forankring. Hældningsgraden kan indstilles. 

08 Barnesæde „KIDFIX“

Siddepude, der giver optimal beskyttelse ved sidekollision, med højde-

justerbart ryglæn. „KIDFIX“ monteres med ISOFIX-forankringer i tillæg til 

trepunktsselen. Til børn mellem ca. 3,5 og 12 år (15 til 36 kg). 

09–10 Skiftebetræk til hovedstøtte

Fås til barnesædemodellerne „BABY-SAFE plus II“, „DUO plus“ og „KIDFIX“ 

i farverne flanelgrå [09] og chilirød [10]. 
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01 16-egers fælg

Overflade: Sort, højglanspoleret

Fælg: 8 J x 19 ET 52 | Dæk: 245/45 R19
A447 401 2700 7X23

Fås fra 1. kvartal 2015.

02 Fælg med 5 dobbelteger

Overflade: Sort, højglanspoleret

Fælg: 8 J x 19 ET 52 | Dæk: 245/45 R19
A447 401 1500 7X23

03 Fælg med 10 dobbelteger

Overflade: Sort, højglanspoleret

Fælg: 7,5 J x 18 ET 52 | Dæk: 245/45 R18
A447 401 3700 7X23

Fås fra 1. kvartal 2015.

04 Fælg med 5 dobbelteger

Overflade: Tremolit metallic, højglanspoleret

Fælg: 7,5 J x 18 ET 52 | Dæk: 245/45 R18
A447 401 0501 7X44

letmetalfælge Fælge

Stilfuld kørsel. Uanset hvor turen går hen.

01  48,3 cm  19" 02  48,3 cm  19" 03  45,7 cm  18"

04  45,7 cm  18"



04

04 Stænklap

Beskytter undervognen og siderne mod stenslag og snavs.  

Fås parvis til for- og bagakslen. 

Ikke til biler med kort akselafstand (kode IN1).

01 Fælg i multiegerdesign

Overflade: Vanadiumsølv metallic 

Fælg: 7 J x 17 ET 51 | Dæk: 225/55 R17
A447 401 2300 7X45

02 5-egers fælg

Overflade: Vanadiumsølv metallic 

Fælg: 7 J x 17 ET 51 | Dæk: 225/45 R17
A447 401 2200 7X45

03 10-egers fælg

Overflade: Vanadiumsølv metallic

Fælg: 6,5 J x 16 ET 52 | Dæk: 205/65 R16
A447 401 0301 7X45

01  43,2 cm  17"

02  43,2 cm  17"

03  40,6 cm  16"
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 Navkapsler 

Beskyt hjulnavet mod snavs. Fås i følgende udførelser:

05 Himalayagrå med stjerne i krom 

06 Titaniumsølv med stjerne i krom 

07 Klassisk roadster-design i sort

08 Klassisk roadster-design i blå

09 Sort med stjerne i krom 

10 Ventilhætter, sorte

Strålende glans i nyt design. Beskytter hjulventilerne 

mod snavs. Sæt med 4 stk.

11 Låsebolte, sølv 

Beskyt dine eksklusive letmetalfælge mod tyveri: Sæt bestående af 

en koderet nøgle og en låsebolt pr. fælg.

Fås fra 1. kvartal 2015.

12 Dæktryksmåler

Med denne måler kan du hurtigt tjekke lufttrykket i dækkene både 

hjemme og på farten. Et optimalt dæktryk sparer brændstof og  

nedsætter slitagen på dækkene. Kan anvendes til alle bildækventiler 

og til cykelventiler. Inklusive læderetui.

13 Hurtigtmonterede snekæder

Højeffektive snekæder til ekstreme betingelser, som giver fremragende 

traktion på sne og is. Hurtig montering takket være lukning på forsiden.

14 Snekæde RUD-matic DISC

Højeffektive snekæder til ekstreme betingelser, som giver fremragende 

traktion på sne og is. Robust plastring beskytter letmetalfælgene mod 

ridser. Hurtig montering med lukning på forsiden.

letmetalfælge Fælge | Hjultilbehør



indeks 

Artikelbetegnelse S. Artikelnummer

Adapter 06 A000 821 1856

Advarselsvest, kompakt, gul 11 A000 583 3500 

Anhængertræk, aftageligt 06 Oplyses på forespørgsel

Anhængertræk, elinstallationssæt 06 Oplyses på forespørgsel

Anhængertræk, fast 06 Oplyses på forespørgsel

Anhængertræk, monteringssæt 06 Oplyses på forespørgsel

Audio 10 13 Oplyses på forespørgsel

Audio 15 13 Oplyses på forespørgsel

Bagagerumsbakke, flad 10 A447 814 0041

Bagagerumsbakke, med høje kanter 10 A447 814 0141

Bakkamera 14 Oplyses på forespørgsel

Barnesæde „Baby-Safe plus II“, Limited Black 17 A000 970 3600 9H95

Barnesæde „DUO plus“, Limited Black, med ISOFIX 17 A000 970 3700 9H95

Barnesæde „KIDFIX“, Limited Black, med ISOFIX 17 A000 970 3800 9H95

Becker® MAP PILOT 13 A906 900 8302

Bundmåtter CLASSIC 

Bundmåtte CLASSIC til al slags vejr

Kabine, 1. sæderække bagi, sort

Kabine, 2. sæderække bagi, sort

Midtermåtte til dobbelt passagersæde, sort*

Venstrestyret bil, bundmåtte i fører- og passagersiden, sort

15

15

15

15

A447 680 7600

A447 680 8000

A447 680 6900

A447 680 6300

Nålefiltmåtte CLASSIC

Bagagerum

Kabine

Midtermåtte til dobbelt passagersæde, sort*

Venstrestyret bil, bundmåtte i fører- og passagersiden, sort 

15

15

15

15

Oplyses på forespørgsel

Oplyses på forespørgsel

A447 680 8800

A447 680 8200

Velourmåtte CLASSIC

Bagagerum

Kabine

Venstrestyret bil, bundmåtte i fører- og passagersiden, sort 

15

15

15

Oplyses på forespørgsel

Oplyses på forespørgsel

A447 680 4000

Cykelholder New Alustyle 07 A000 890 0293

Cykelholder til anhængertræk, sammenklappeligt (ECE) 
til maks. 2 cykler 06 A000 890 0300

Cykelholder til anhængertræk, sammenklappeligt (ECE) 
til maks. 3 cykler 06 A000 890 0400

Cykelholder til bagklap 07 A447 890 1293

Dæktryksmåler 21 B6 658 8140

Eftermonteret tagræling til Ekstra Lang-version 07 B6 656 0737

Eftermonteret tagræling til Kompakt-version 07 B6 656 0636

Eftermonteret tagræling til Lang-version 07 B6 656 0637

Artikelbetegnelse S. Artikelnummer

Fartskriver 14 Oplyses på forespørgsel

Fastspændingsrem 11 A000 890 0294

Fastsurringsrem 11 B6 684 8524

Højvinkelsæt til tagbærersystem standard 05 A906 840 0118

Indkøbsboks 11 B6 647 0995

iPad® integrationssæt, (bagi) 14 A218 820 1176

Kopholder 16 A447 810 1400 9051

Køleboks 15 B6 656 0300

Lastrulle til montering på bagklappens hængsler 05 A639 751 0000

Lastrulle til standard tagbærersystem 05 A639 843 0071

Letmetalfælge: 

5-egers fælg (vanadiumsølv metallic) 
Fælg: 7 J x 17 ET 51 | Dæk: 225/45 R17

20 A447 401 2200 7X45

10-egers fælg (vanadiumsølv metallic) 
Fælg: 6,5 J x 16 ET 52 | Dæk: 205/65 R16

20 A447 401 0301 7X45

16-egers fælg (sort, højglanspoleret) 
Fælg: 8 J x 19 ET 52 | Dæk: 245/45 R19

19 A447 401 2700 7X23

Fælg med 5 dobbelteger (sort, højglanspoleret)

Fælg: 8 J x 19 ET 52 | Dæk: 245/45 R19
19 A447 401 1500 7X23

Fælg med 10 dobbelteger (sort, højglanspoleret)

Fælg: 7,5 J x 18 ET 52 | Dæk: 245/45 R18
19 A447 401 3700 7X23

Fælg med 5 dobbelteger (tremolit metallic, højglanspoleret)

Fælg: 7,5 J x 18 ET 52 | Dæk: 245/45 R18
19 A447 401 0501 7X44

Fælg med multieger (vanadiumsølv metallic) 
Fælg: 7 J x 17 ET 51 | Dæk: 225/55 R17

20 A447 401 2300 7X45

Låsebolte, sølv 21 A001 990 2907

Multifunktionsboks 11 B6 656 0323

Navkapsler, himalayagrå med stjerne i krom 21 A220 400 0125 7756

Navkapsler, roadster-design, blå 21 B6 647 0120

Navkapsler, roadster-design, sort 21 B6 647 0201

Navkapsler, sort med stjerne i krom 21 B6 647 0200

Navkapsler, titaniumsølv med stjerne i krom 21 B6 647 0202

Opbevaringsboks 10 A000 814 0041

Oplader med vedligeholdelsesfunktion (ECE-version, 3,6 A) 11 A000 982 0121

Oplader med vedligeholdelsesfunktion (ECE-version, 5 A) 11 A000 982 3021

Oplader med vedligeholdelsesfunktion (ECE-version, 25 A) 11 A000 982 0321

Reservepæreboks 11 B6 656 0465
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Artikelbetegnelse S. Artikelnummer

Skiftebetræk til hoveddel på „BABY-SAFE plus II“, chilirød 17 A000 970 0156 3E16

Skiftebetræk til hoveddel på „BABY-SAFE plus II“, flanelgrå 17 A000 970 0156 7N37

Skiftebetræk til hoveddel på „DUO plus“, chilirød 17 A000 970 0356 3E16

Skiftebetræk til hoveddel på „DUO plus“, flanelgrå 17 A000 970 0356 7N37

Skiftebetræk til hoveddel på „KIDFIX“, chilirød 17 A000 970 0256 3E16

Skiftebetræk til hoveddel på „KIDFIX“, flanelgrå 17 A000 970 0256 7N37

Skiholderindsats til tagboks 330 09 A000 840 4718

Skiholderindsats til tagboks 400 09 A000 890 2193

Skiholderindsats til tagboks 450 09 A000 840 4818

Ski- og snowboardholder New Alustyle „Komfort“ 08 A000 890 0393

Ski- og snowboardholder New Alustyle „Standard“ 08 A000 890 0493

Skriveunderlag 16 B6 656 0388

Skånebetræk, tunja sort 15 Oplyses på forespørgsel

Snekæder 

Hurtigtmonteret kæde, 195/65 R16 C

Hurtigtmonteret kæde, 205/65 R16 C

Hurtigtmonteret kæde, 225/55 R17 C

Snekæde RUD-matic DISC, 225/55 R17 XL

21

21

21

21

B6 656 0620

B6 656 0670

B6 758 0871

B6 755 0883

Spirallås, 6 mm, dobbelt, simultanlåsende 07 A000 583 1995

Spirallås, 6 mm, 4-dobbelt, simultanlåsende 07 A000 583 2095

Stænklapper, sæt til baghjul 20 A447 890 0100

Stænklapper, sæt til forhjul 20 A447 890 0000 

Stigeholder til standard tagbærersystem 05 A906 840 0018

Style & Travel Equipment

Basisholder 

Klapbord

Tøjbøjle

Universalkrog

16

16

16

16

A000 810 3300

A000 816 0000

A000 810 3400

A000 814 0000

Tagboks 330, titanium metallic 09 A000 840 4362

Tagboks 400, mat sølv 09 A000 840 0100

Tagboks 400, sort metallic 09 A000 840 0000

Tagboks 450, mat sølv 09 A000 840 0200

Tagboks 450, sort metallic 09 A000 840 0300

Tagbærersæt Alustyle, 2 tværholdere 07 A639 840 0024

Tagbærersæt standard, 2 tværholdere 05 A639 890 0493

Tagbærerstav standard, 3. tværholder 05 A639 890 0393

Ventilhætter, sorte 21 B6 647 2002

* Kun til biler uden ventilationskanal til passagerrum (kode H00).

Letmetalfælge leveres uden dæk, hjulbolte, ventilhætter og navkapsler.

Yderligere farvevarianter af enkelte produkter findes i den separate prisliste til denne brochure.



Version september 2014.

Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning (07/2014) kan der være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor i  

leveringstiden forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed 

kan forlanges af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælgeren eller producenten bruger symboler eller numre  

til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Billederne kan også vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er 

omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. Brochuren anvendes internationalt. Udsagn,  

der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. 

Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om lokale love og bestemmelser. 

Udbyder: Daimler AG, Mercedesstr. 137, D-70327 Stuttgart

Mercedes-Benz Accessories GmbH · en virksomhed under Daimler AG 
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