Připraveno na led a sníh.
Proč jsou zimní pneumatiky v chladných měsících
tak důležité?
S příchodem podzimu je čas připravit na chladné období
roku také Vaše vozidlo Mercedes. Ideálně pomocí zimních
pneumatik a kompletních kol od Mercedes-Benz, jejichž
technologie a design jsou optimálně sladěny s Vaším
vozidlem. Díky speciálním směsím pryže a systému lamel
zajišťují zimní pneumatiky při nízkých teplotách, na sněhu
a ledu v porovnání s letními lepší přilnavost k vozovce a
kratší brzdné dráhy.
Ideální čas pro přechod na zimní pneumatiky nebo kompletní kola:

Jednoduše zabrzděte
před nebezpečím.

Váš servisní partner Mercedes-Benz:

Originální zimní kompletní kola pro Vaše vozidlo Mercedes-Benz.
Zima 2018/2019

Zimní pneumatiky zkracují brzdnou vzdálenost na
sněhu a ledu.
V chladnějších měsících mají zimní pneumatiky před letními
jednoznačnou výhodu, neboť dosahují lepší přilnavosti
k povrchu vozovky a při nízkých teplotách zůstávají měkčí
a elastičtější. Letní pneumatiky naopak svou přilnavost
za zimních teplot výrazně ztrácejí.
Vaše bezpečnostní výhoda: na zimní vozovce mají
zimní pneumatiky v porovnání s letními až o 50 % kratší
brzdnou dráhu.

•	obecně okolo října/listopadu, a to i když jsou teploty
vyšší než 7 °C,
•	ideálně ještě před první vlnou chladného počasí,
abyste se vyhnuli čekání ve svém autorizovaném servisu.
Při výběru těch správných originálních zimních kompletních kol Vás podpoří Váš partner Mercedes-Benz, který
Vám ukáže produkty a nabídky ideálně sladěné s Vaším
Mercedesem.
Kdy byste se u nás chtěli zastavit?

Ceny v tomto letáku zahrnují DPH a jsou platné do 31. 3. 2019 nebo do vyprodání
zásob. Změna cen je vyhrazena. V ceně kompletních kol nejsou zahrnuty středové
kryty, šrouby kol ani kryty ventilků. Při výběru kompletních kol je nutné zohlednit,
zda je vozidlo vybaveno systémem kontroly tlaku v pneumatikách. Barevné odchylky jsou podmíněné použitou technikou tisku. Pneumatiky na fotografiích mají
ilustrativní charakter.

Zimní pneumatiky

31 m

Letní pneumatiky

62 m

Brzdná dráha s ABS z 50 na 0 km/h na sněhu.

Zimní pneumatiky
Letní pneumatiky
Brzdná dráha s ABS ze 100 na 0 km/h na mokré
vozovce při teplotě 5 °C.

Zdroj: Continental

Zima plně pod kontrolou.

65 m
69 m

Upozornění: od data zadání této brožury do tisku (08/2018) mohlo dojít ke změně
produktů. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo
tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny
nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce,
příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku
značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí
standardní výbavy. Skutečné barvy se mohou od vyobrazení mírně lišit z důvodu
omezení procesu tisku. Tato publikace může obsahovat modely a služby, které nemusí
být v konkrétní zemi dostupné. Uvedené informace týkající se předpisů, zákonných
požadavků a daňových úprav a souvisejících právních důsledků se vztahují pouze
na Spolkovou republiku Německo a jsou platné k datu zadání do tisku. Na poslední
platný stav se prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz.
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Technologie na špičkové
úrovni.
Originální kvalita šitá na míru.
U originálních zimních kompletních kol Mercedes-Benz si
můžete být jisti vyhlášenou kvalitou Mercedes-Benz v atraktivním designu. Díky velmi vysoké rozměrové přesnosti při
výrobě se můžete těšit na perfektní běh kola a vysoký jízdní
komfort. Testované kombinace kola a pneumatiky jsou šité
na míru danému vozidlu a jeho bezpečnostním systémům.
Naše kola navíc procházejí komplexním vývojovým a testovacím
programem a musejí úspěšně absolvovat řadu vytrvalostních
testů vycházejících z přísných směrnic. Kola proto splňují vyšší
standardy než jen zákonem stanovené požadavky. Speciální
antikorozní lak rovněž zajišťuje dlouhotrvající lesk.
Moderní systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách.
Všechna kompletní kola uvedená v tomto letáku jsou vybavena
vysoce výkonným snímačem tlaku vzduchu v pneumatikách.
Tento systém zabraňuje jak postupnému poklesu tlaku vzduchu
v pneumatice, tak prasknutí pneumatiky z důvodu příliš nízkého tlaku vzduchu.
Minimalizuje proto riziko nehody, snižuje
spotřebu paliva a prodlužuje životnost
Vašich pneumatik.

Citan (415)				

Třída V/Vito (447)				

Sprinter (906)				

Ocelové kolo s pneu Continental ContiWinterContact TS 850
195/65 R 15 95 T
Levé: Q440 1711 1027 E*,
Pravé: Q440 1711 1028 E*

Ocelové kolo s pneu Goodyear Cargo Ultra Grip 2
195/65 R 16 104/102 T				
Levé: Q440 1714 1000 E*,
Pravé: Q440 1714 1001 E*

Ocelové kolo s pneu Continental VancoWinter 2		
205/75 R 16 110/108 R				
Q440 1711 1012 E*
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7 407 Kč (včetně DPH)				
Včetně TPM senzoru				
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Třída X (470)				

Třída V/Vito (447)				

Sprinter (906)				

Alu kolo s pneu Pirelli Scorpion Winter MO-V				
255/65 R 17 110 H				
Levé: Q440 1917 1002 E*,
Pravé: Q440 1917 1003 E*

Ocelové kolo s pneu Continental VancoWinter 2
205/65 R 16 107/105 T				
Q440 1711 1001 E*

Ocelové kolo s pneu Continental VancoWinter 2		
235/65 R 16 118/116 R				
Q440 1711 1015 E*

16 479 Kč (včetně DPH)				

7 845 Kč (včetně DPH)				
Včetně TPM senzoru				

8 546 Kč (včetně DPH)				
Včetně TPM senzoru				
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Třída X (470)				

Třída V/Vito (447)				

Sprinter (907)				

Alu kolo s pneu Pirelli Scorpion Winter MO-V		
255/60 R 18 112 H				
Levé: Q440 1917 1004 E*,
Pravé: Q440 1917 1005 E*

Alu kolo s pneu Continental VancoWinter 2		
205/65 R 16 107/105 T				
Q440 1911 1001 E*

Ocelové kolo s pneu Continental VanContact Winter
205/75 R 16 113/111 R				
Levé: Q440 1711 1042 E*,
Pravé: Q440 1711 1043 E*

17 794 Kč (včetně DPH)				

Včetně TPM senzoru				

11 614 Kč (včetně DPH)				
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8 502 Kč (včetně DPH)				
Včetně TPM senzoru				
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Třída V/Vito (447)				

Třída V/Vito (447)				

Sprinter (907)				

Alu kolo s pneu Michelin Pilot Alpin PA4 *MO
245/45 R 18 100 V				
Q440 1915 1001 E*

Alu kolo s pneu Continental ContiWinterContact TS 830 P			
225/55 R 17 101 V				
Q440 1911 1003 E*

Ocelové kolo s pneu Pirelli Carrier Winter MOV		
235/65 R 16 118/116 R			
Q440 1717 1013 E*

13 805 Kč (včetně DPH)				

12 052 Kč (včetně DPH)				

8 546 Kč (včetně DPH)				

Včetně TPM senzoru				

C

C

70 dB

* Vyobrazení běhounu pneumatiky je pouze ilustrativní. Obrázky slouží
k zobrazení designu ráfku kola.
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