A minőség megköveteli a magas szintű törődést.
Mercedes-Benz eredeti autóápolási termékek

Best or nothing
– ragaszkodunk a legjobbhoz
az autóápolásban is.
Ragyogó fényezés, csillogó kerekek, igényes belső tér – a Mercedes-Benzzel jól
látható minőséget vásárol. Óvja meg autója értékét, és növelje viszonteladási
potenciálját Mercedes-Benz eredeti autóápolási termékekkel.
Minden termék kifejezetten az Ön Mercedes-Benz gépkocsijához készült – tekintet
nélkül arra, hogy külső vagy belső ápolás, nyári vagy téli felhasználás a cél.
A kizárólag válogatott alapanyagokból álló Mercedes-Benz eredeti autóápolási
termékek különösen hatékonyak és tartósak. Emellett kíméletesek az anyagokhoz,
és környezetbarátok.
Szakértőink örömmel adnak tanácsot, és segítenek Önnek a megfelelő termékek
kiválasztásában annak érdekében, hogy gépjárműve a legjobb Mercedes-Benz
ápolásban részesülhessen - egyszerűen és szakértő módon.

Mercedes-Benz belső autóápolási termékcsalád

Belül is csúcsformában.

Mercedes-Benz gépkocsijának utastere a legmagasabb minőségű anyagból készült - akárcsak
autóápolási termékeink. Érezze otthonosan magát gépkocsijában Mercedes-Benz eredeti
autóápolási termékeink segítségével!

Quick & Clean
• Multifunkciós külső és belső tisztítás.
• Üveg, műanyag és festett felületek nyomtalan tisztítása.
• Könnyedén eltünteti az ujjlenyomatokat és
a kisebb szennyeződéseket.
• Bőrbarát.
Termékazonosító: A 002 986 51 71 12, 500 ml
A 002 986 51 71 13, 1 l (utántöltő)

Mikroszálas kendő
• Ultrakönnyű és selymes.
• Minden szennyeződést eltávolít a kényes
felületekről.
Zongoralakk bevonatú felületek esetén
használja vízbe áztatva!
Termékazonosító: A 000 986 50 00

Műanyagtisztító-szer
• Eltávolítja a szennyeződéseket, a zsírt,
a viaszt és a nikotinlerakódást.
• Tisztítja és védi a műanyagokat, pl. a műszerfalon és az ajtópaneleken.
• Gyermekbiztos csavaros kupakkal ellátott
flakon.
• Szilikonmentes.
Termékazonosító: A 001 986 94 71, 250 ml
Használja ezekkel:
Polírozókendő: A 000 986 09 62 11 vagy
Polírozószivacs: A 000 986 05 62

Polírozószivacs
• Puha, nedvszívó anyagból a fényezés
megóvására.
• Kíméletes a felületekhez, szöszmentes.
• 15 darab/csomag.
Termékazonosító: A 000 986 05 62

Polírozókendő
• Minőségi, puha kendő a polírozásból adódó szennyeződések eltávolítására.
• Magába szívja a viaszt és a polírozásból
fennmaradt szennyeződéseket, és ragyogó, mély csillogást biztosít karcolások,
kenődések és foltok nélkül.
Termékazonosító: A 000 986 09 62 11

Műszerfalápoló-krém
• Megtisztítja és védi a műszerfal
műanyag elemeit.
• Véd az UV-fény ellen.
• Szagtalan és vízlepergető.
• Antisztatikus hatású, taszítja a port.
Megjegyzés: Ne permetezze a műszerekre
vagy azok szintetikus üvegborítására.
Termékazonosító:
A 000 986 47 74 11, 250 ml
Használja ezekkel:
Polírozókendő: A 000 986 09 62 11 vagy
Polírozószivacs: A 000 986 05 62

Kárpittisztító
• Biztonságosan eltávolítja az olaj-, zsír- és
viasznyomokat, valamint a csokoládét,
a golyóstolltintát és a cipőkrémet.
• Nem hagy nyomot.
• Alkalmas textilanyagok, kárpitok és üléshuzatok tisztítására.
Termékazonosító:
A 001 986 28 71 10, 250 ml
Használja ezekkel:
Polírozókendő: A 000 986 09 62 11 vagy
Polírozószivacs: A 000 986 05 62

Tipp: A műszereket és mesterséges üvegborításukat nem szabad vegyianyagoknak kitenni.
Ezeket a felületeket adalékmentes tisztítószerekkel ápolja, és ne nyomja rá a kendőt erősen,
nehogy megkarcolja a felületet.
Javaslatunk: Mercedes-Benz Eredeti Quick & Clean A 002 986 51 71

Belső üvegtisztító
• Egyetlen használattal eltávolítja a szennyeződéseket, a zsírt és a nikotinlerakódást.
• Párásodásgátló hatással.
• Egyszerű, pumpás kivitel.
Termékazonosító: A 001 986 38 71 12, 500 ml

Üvegtisztító kendő

Textilkárpit-tisztító
• Textilkárpitokhoz, szőnyegekhez
és tetőkárpithoz.
• Eltávolítja a szennyeződést
és a nikotinmaradványokat.
• Felfrissíti a kárpit színeit.
Termékazonosító: A 001 986 25 71 11, 150 ml

Tipp: Alkalmanként a biztonsági övet is meg kell tisztítani, hogy megelőzzük
a makacsabb szennyeződéseket a visszahúzódási folyamat közben. Ehhez ne
használjon vegyianyagot, mert az károsíthatja a hevedert. Mielőtt visszahúzná
a biztonsági övet, győződjön meg róla, hogy anyaga teljesen száraz-e.

• Nem hagy foltot, csíkot vagy szöszt maga után.
• Minden sima (pl.: üveg, tükör, műanyag) és durvább felületre (pl.: kárpitra, műszerfalra, stb.).
Termékazonosító: A 000 986 14 62

Bőrápoló hab
•	Ápoló- és tisztítótermék a belső tér gondos
kezelést igénylő bőrbevonatú elemeihez.
• Védi az öregedés ellen, tisztítja és rugalmasan
tartja a bőrt.
• Antisztatikus és portaszító hatással.
Termékazonosító: A 001 986 59 71 11, 150 ml

Utastérápoló készlet
• Teljes készlet, minőségi szabadidőtáskában,
Mercedes-Benz logóval.
• Két sokoldalú autóápolási termék: utastérápoló
és belső üvegtisztító.
• A kényelmes használathoz: üvegtisztító szivacs
(mesterségesbőr-párna) és autótisztító kendő
(mesterséges bőr).
Termékazonosító: A 211 986 00 00 12

Mercedes-Benz külső autóápolási termékcsalád

Mercedes-Benz gépkocsija magához
vonzza a tekinteteket.
A Mercedes-Benz eredeti külső ápoló termékek tökéletesen védik és ápolják
gépkocsiját - a ragyogó megjelenés érdekében.

Autósampon
•	A fényezett-, krómozott-, üveg-, vagy szintetikus felületeken kialakuló elszíneződések
(oxidáció) megelőzésére.
• Szórófejjel a kényelmes használatért.
	A fényezést megelőző ápolásához használjon
rendszeresen Mercedes-Benz Eredeti
Autósampont.
Termékazonosító:
A 001 986 41 71 09, 250 ml

Szintetikus bőrkendő
•	Magas felszívóképességű szintetikus
bőrkendő.
• Kívül-belül tisztít anélkül, hogy foltot
és csíkot hagyna.
• Szárazra törli a bőr-, üveg- és műanyagfelületeket.
Termékazonosító: A 000 986 12 62

Kátrányeltávolító
•	Kíméletesen távolítja el a kátrányt, az olajat
és az egyéb makacs szennyeződéseket, mint
a fák nedvei, anélkül, hogy nyomot hagynának.
• Még a rossz helyre szóródott alváz- és
üregvédőt, valamint a címkék vagy matricák
ragadós maradványait is eltávolítja.
Termékazonosító: A 001 986 40 71 09, 300 ml

Rovareltávolító
•	Gyorsan és kíméletesen eltávolítja a rovarokat az
üvegről, a fényezésről, a króm- és műanyagfelületekről.
• Megbirkózik a makacs, rászáradt rovarmaradványokkal is.
A rovarmaradványokat szivaccsal távolítsa el!
Termékazonosító: A 002 986 11 71 14, 500 ml

Krómápoló
•	Eltávolítja a korróziót, a homályos és fakó
foltokat a krómozott díszítőelemekről.
• Feloldja a szennyeződést és a korrózió nyomait.
• Helyreállítja az eredeti ragyogást, és
védőréteget képez.
Termékazonosító: A 000 986 43 74 13, 75 ml

Polírozószivacs
• Puha, nedvszívó anyagból készült
a fényezés megóvására.
• Kíméletes a felületekhez, szöszmentes.

Keréktisztító
•	Nyom nélkül eltávolítja még az olyan makacs
szennyeződéseket is, mint a fékpor és
az olajmaradványok.
• Nem károsítja a keréktárcsa felületét vagy
a kerékcsavarokat.
	Erős szennyeződés esetén ismételje meg
alkalmazását.
	Viseljen kesztyűt! Az erős szennyeződéseket
oldja fel a mellékelt szivaccsal.
Termékazonosító: A 001 986 34 71 14, 500 ml

Termékazonosító: A 000 986 05 62

Cabriolet vászontető-tisztító

Cabriolet impregnálóspray

•	Kíméletesen tisztítja a kabriolet
vászontetőket.
• Eltávolítja a szennyeződéseket,
a nikotinlerakódást, a rovarokat
és a madárürüléket.

•	Impregnálja, védi és jó állapotban tartja
a kabriolet vászontetőket.
• Puhán tartja az anyagot, és vízlepergető
hatással látja el.
• Felfrissíti a színeket.

Termékazonosító: A 001 986 33 71 11, 500 ml

Termékazonosító: A 001 986 31 71 10, 300 ml

SummerFit ablakmosó koncentrátum

Ablaktisztító, intenzív

•	Megtisztítja a szélvédőt a szennyeződéstől
bármilyen időjárási körülmények között.
• Gyorsan és alaposan eltávolítja a száradás,
a forró viasz és az autómosás után visszamaradt anyagok okozta csillogó hatást.
• 40 ml SummerFit = 4 liter ablakmosó folyadék.

•	Hatékonyan eltávolítja az úti szennyeződéseket,
a szilikonokat, a dízel okozta kormot, a forró viaszt,
a lakkvédőket, a rovarokat és a madárürüléket.
• Használja az ablaktörlőlapát csendes működése
érdekében.
• Csak külső használatra!

Termékazonosító:
A 000 986 20 00 09, 40 ml
A 000 986 20 00 11, 250 ml
A 000 986 20 00 11, 250 ml

	Használja ablaktörlőlapát-cserét követően,
és minden alkalommal, amikor autómosót
vesz igénybe.
Termékazonosító:
A 000 986 40 71, 250 ml
A 000 986 40 71 11, 50ml
A 000 986 40 71 11, 50ml

Külső autóápoló készlet
•	Teljes készlet, minőségi szabadidőtáskában,
Mercedes-Benz logóval.
• Két sokoldalú autóápolási termék: autósampon
és keréktisztító, kefével.
• A kényelmes használathoz: szivacs és tisztítókendő
(mesterséges bőr).
Termékazonosító: A 211 986 01 00 09

Mercedes-Benz autófényező termékek

Csillogó ragyogás időjárástól függetlenül!
A fényezés első pillantásra kiemeli vagy tönkreteszi gépkocsija megjelenését.
A Mercedes-Benz eredeti autóápolási termékek segítenek Önnek hosszú éveken
át tökéletesen megőrizni gépkocsija külső értékeit.

Lakktisztító
•	Tisztító és ápoló emulzió, természetes karnauba
viasszal az erősen igénybe vett fényezéshez.
• Az extra mély ragyogásért, fátyolosodás nélkül.
• Eltávolítja az autómosó okozta foltokat.
	

Polírozókendő
•	Kiváló minőségű, puha polírozókendő a polírozás
maradványainak eltávolításához.
• Elnyeli a viasz- és polírmaradványokat, és ragyogó,
mély fényt biztosít karcolások, csíkok, kenet és
fénytelen foltok nélkül.
Termékazonosító: A 000 986 09 62 11
3 darabos csomagban is elérhető:
Termékazonosító: A 000 986 09 62 12

	Használata után őrizze meg a ragyogást
Mercedes-Benz lakkvédővel.
Termékazonosító: A 001 986 37 71 09, 500 ml

Tipp: Tisztításkor és/vagy polírozáskor a viszonylag
kis területekre nagy nyomás nehezedik, különösen
a karosszéria éleinél. Ezért feltétlenül ügyelni kell
arra, hogy nehogy lecsiszolja a festékréteget.

Lakkvédő
•	Az új és megtisztított fényezés védőbevonattal történő ellátására, valamint
a műanyag és gumi alkatrészek konzerválására és védelmére.
• Azonnal használható autómosás után
szárítás nélkül, először szarvasbőrrel
áttörölve - így könnyen polírozható.
Termékazonosító:
A 000 986 44 74 09, 500 ml

Matt fényezésvédő csomag

Lakkpolírozó
•	Tisztító és ápoló emulzió, természetes karnauba
viasszal friss vagy újszerű fényezéshez.
• Csíkmentes, csillogó, hetekig tartó hatás az extra
mély ragyogásért, fátyolosodás nélkül.
• Eltávolítja az automata autómosó által hagyott
maradványokat.

•	Teljes csomag sportos táskában,
Mercedes-Benz logóval.
• Minden Mercedes-Benz típushoz, amelynek
érzékeny matt fényezése van.
• Matt fényezésvédő sampon a könnyű
tisztításhoz.
• Matt fényezésvédő tisztítószer a csíkok
gyors eltávolításához.
• Matt fényezésvédő intenzív tisztítószer olaj-,
zsír- és koromfoltok eltávolításához.
• Matt fényezésvédő fedőréteg a tartós
fedéshez.

	Egyszerre mindig egy kis területtel foglalkozzon.
Alaposan tisztítsa meg a járművet használat előtt.

	Megjegyzés: csak csomagban elérhető.

Termékazonosító: A 000 986 46 74 09, 500 ml

Termékazonosító: A 000 986 16 00, 4x250 ml

Mercedes-Benz téli autóápolási termékcsalád

Nézzen szembe a téllel magabiztosan!
Mercedes-Benz eredeti autóápolási termékeinkkel biztonságosan vezethet
a téli időszakban, még fagypont alatti hőmérséklet esetén is.

WinterFit szélvédőmosó koncentrátum
•	Megelőzi a szélvédő csíkozódását, a fúvókák
eljegesedését és a mosófolyadék ráfagyását
a szélvédőre.
• Gyorsan és alaposan eltávolítja a szennyeződéseket, mint az olaj, korom és sók.
• Kíméletes és illatosítatlan.
Termékazonosító: A 002 986 14 71 09, 1 l

Ablakjégtelenítő
•	Megbízható védelem a kilátást akadályozó
jég ellen.
• Egyetlen használata akár 0,1 milliméter
vastag jégréteget is eltávolít, -15 °C-on.
• Párásodásgátló hatással a tartós védelem
érdekében.
Termékazonosító: A 000 989 18 25 09, 500 ml

Tipp: Fagypont alatt olyan mosóprogramot válasszon, amely szárítási
fázist is tartalmaz. Ez megakadályozza a gépkocsi részegységeinek befagyását. Ne felejtse el magánál tartani a zárjégoldót a gépkocsin kívül!

Belső

Javaslataink a ragyogó
megjelenésért

Quick & Clean
A 002 986 51 71 12

Bőrápoló hab
A 001 986 59 71 11

Műanyagtisztító szer
A 001 986 94 71

Belső üvegtisztító
A 001 986 38 71 12

•

Polírozókendő
A 000 986 09 62 11

Kárpittisztító
A 001 986 28 71 10

Műszerfalápoló krém
A 000 986 47 74 11

•

•

•

•

Polírozókendő
3 darabos csomag
A 000 986 09 62 12

Polírozószivacs
15 darabos csomag
A 000 986 05 62

•

Mikroszálas kendő
A 000 986 50 00

•

*

•

*

Üvegtisztító kendő
A 000 986 14 62

•

Szintetikus bőrkendő
A 000 986 12 62

•
* Lakkborítású felületekre nem ajánlott.

•

Fényezés

Külső

Lakkvédő
A 000 986 44 74 09

Lakkpolírozó
A 000 986 46 74 09

Lakktisztító
A 001 986 37 71 09

•

•

•

•

•

•

Rovareltávolító
A 002 986 11 71 14

Krómápoló
A 000 986 43 74 13

Autósampon
A 001 986 41 71 09

Ablaktisztító, intenzív
A 000 986 40 71

•
•

•

•

•

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van, forduljon Mercedes-Benz partnereinkhez, akik örömmel
segítenek Önnek. A termékek kizárólagos forgalmazói a Mercedes-Benz Partnereink.

Az anyagban szereplő információkról: a termékek változhattak ezen dokumentum publikálása óta (2018/08). A gyártó fenntartja
a jogot a szállítási időszak alatt a design, a forma, a szín és specifikáció megváltoztatását illetően, feltéve, ha ezek a módosítások
az eladó érdekeit figyelembe véve a vevő számára észszerűnek tekinthetők.
Semmilyen jog nem származtatható egyedül abból, ha az eladó vagy a gyártó jelképek vagy számok használatával ír le egy megrendelést vagy egy megrendelés tárgyát. Az illusztrációk olyan kiegészítőket vagy speciális felszereléseket ábrázolhatnak, amelyek
nem részei a szabványos specifikációnak. A színek a nyomtatási folyamat korlátai miatt enyhén eltérhetnek az ábrázolásoktól.
Ez a brosúra olyan modelleket és szolgáltatásokat is tartalmazhat, amelyek bizonyos országokban nem állnak rendelkezésre.
A törvényes rendelkezésekről, jogi követelményekről, és az adózással kapcsolatban, és ezek következményeiről adott információk
csak a Német Szövetségi Köztársaságra érvényesek, és a nyomdába küldés időpontjában helyesek.
A végleges adatokért kérjük, forduljon hivatalos Mercedes-Benz márkakereskedéséhez.
www.mercedes-benz.hu

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Germany

