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Optimalizált támogatás

Baleset- és meghibásodás-
menedzsment

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447 
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Karbantartás- és 
javításmenedzsment

• •  

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447 
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

A szolgáltatás az Euro-6c motorokkal rendelkező 
Mercedes-Benz Vitókhoz csak korlátozottan áll 
rendelkezésre (a javítási igényeket elküldi a 
rendszer a Mercedes-Benz márkakereskedőnek, a 
karbantartási igényeket nem).

A Mercedes-Benz Vito MOPF XM0 modellekhez a 
szolgáltatás csak korlátozottan áll rendelkezésre 
(csak Javításmenedzsment (fék, fékfolyadék), 
Karbantartás-menedzsment nem (A/B szerviz)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)

A Karbantartás- és javításmenedzsment 
szolgáltatásainak teljes körű használatához 
szükséges egy előnyben részesített Mercedes-
Benz szervizpartner kiválasztása.

A tennivaló-ajánlások a „Mercedes-Benz Van 
Uptime” mindenkori aktuális 
komponenslefedettségén alapulnak. Egy tennivaló-
ajánlás nem garantálja az útközbeni meghibásodás 
elkerülését.

Távoli gépkocsi-diagnosztika és 
Telediagnosztika

Távoli gépkocsi-diagnosztika

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447 
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Telediagnosztika

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447 
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

• = A szolgáltatások használata ezzel a műszaki eszközzel lehetséges.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások meghatározott hozzáférési módokon állnak az ügyfél rendelkezésére. A szolgáltatások terjedelme és rendelkezésre állása azonban változhat, attól függően, hogy a szolgáltatásokat 
milyen hozzáférési móddal használják. A Mercedes PRO connect szolgáltatások térbeli rendelkezésre állása meghatározott országokra lehet korlátozva. A szolgáltatások terjedelméről és rendelkezésre állásáról a Mercedes 
PRO Portalon vagy márkakereskedőjénél találhatók információk. 

Hozzáférési módok További információk

A Mercedes PRO connect szolgáltatások áttekintése
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Hatékony járműmenedzsment
(2020.11.30-ig történő aktiválások 
esetén: Hatékony 
flottamenedzsment)

Gépkocsistátusz • •

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Az akkumulátor-feszültség a Mercedes-Benz Vito 
MOPF-hoz és 
a V-osztály MBUX-hez nem áll rendelkezésre.

A külön nyitható hátsó ablak (W64) zárási állapotát 
a V-osztály MBUX-ben a csomagtérajtó állapota 
jelzi.

Hűtőfolyadék-figyelmeztetés az elektromos 
gépkocsiknál nem áll rendelkezésre.
Az indítóakkumulátor állapota az eSprinter 
alkalmazásában nem áll rendelkezésre.

Az Adblue szint a Mercedes-Benz Vitóhoz csak 
Euro-6d-TEMP motorváltozatoknál áll 
rendelkezésre.

Gépkocsilogisztika • •

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447 
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

A töltőoszlopok kijelzése csak akkor jelenik meg, ha 
a szolgáltatás legalább egy elektromos 
gépkocsihoz hozzá van rendelve. Nem 
garantálható, hogy minden nyilvános töltőoszlop 
megjelenjen a kijelzőn.

Lopásfigyelmeztetés • •

Csak a 
"Lopásvédelmi 
csomag" (FY1) 
"Riasztóberendezés" 
(FZ5) extrákkal együtt

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447 
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

A "Lopásfigyelmeztetés" szolgáltatás a Vito MOPF, 
eVito és a V-osztály MBUX gépkocsik esetén csak 
a "Lopás elleni geokerítés" beállításával 
lehetséges, a riasztóberendezés segítségével nem.

• = A szolgáltatások használata ezzel a műszaki eszközzel lehetséges.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások meghatározott hozzáférési módokon állnak az ügyfél rendelkezésére. A szolgáltatások terjedelme és rendelkezésre állása azonban változhat, attól függően, hogy a szolgáltatásokat 
milyen hozzáférési móddal használják. A Mercedes PRO connect szolgáltatások térbeli rendelkezésre állása meghatározott országokra lehet korlátozva. A szolgáltatások terjedelméről és rendelkezésre állásáról a Mercedes 
PRO Portalon vagy márkakereskedőjénél találhatók információk. 

A Mercedes PRO connect szolgáltatások áttekintése
Hozzáférési módok További információk
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Továbbfejlesztett navigáció 

Live Traffic Information •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, 
navigációval (E1E) 
vagy navigáció Plus-
szal (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Car-to-X Communication •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, 
navigációval (E1E) 
vagy navigáció Plus-
szal (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Online térképfrissítés • •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, 
navigációval (E1E) 
vagy navigáció Plus-
szal (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Navigációs funkciók: Időjárás •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, navigáció 
Plus-szal (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
V-osztály MBUX - 447 
(2020/03-tól)

Navigációs funkciók:
Töltőállomások árai •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, navigáció 
Plus-szal (EX8)

Sprinter - 907, 910
(2020/06-ig)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03 - 2020/06)

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: A szolgáltatást 
csak 2020.06.01-ig kínáljuk!

Navigációs funkciók: 
Rendelkezésre álló parkolóhelyek •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, navigáció 
Plus-szal (EX8)

Sprinter - 907, 910
(2020/06-ig)
V-osztály MBUX - 447 
(2020/03-tól)

*További szolgáltatások a következő oldalon

• = A szolgáltatások használata ezzel a műszaki eszközzel lehetséges.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások meghatározott hozzáférési módokon állnak az ügyfél rendelkezésére. A szolgáltatások terjedelme és rendelkezésre állása azonban változhat, attól függően, hogy a szolgáltatásokat 
milyen hozzáférési móddal használják. A Mercedes PRO connect szolgáltatások térbeli rendelkezésre állása meghatározott országokra lehet korlátozva. A szolgáltatások terjedelméről és rendelkezésre állásáról a Mercedes 
PRO Portalon vagy márkakereskedőjénél találhatók információk. 

A Mercedes PRO connect szolgáltatások áttekintése
Hozzáférési módok További információk
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Navigációs funkciók: 
Helyi keresés •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, navigáció 
Plus-szal (EX8)

Sprinter - 907, 910
(2018/06-tól; 2018/09)
V-osztály MBUX - 447 
(2020/03-tól)

Multimédia funkciók: Internetrádió •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, 
navigációval (E1E) 
vagy navigáció Plus-
szal (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)

Egyes alkalmazásokat azok használata előtt a 
Mercedes PRO Portalon aktiválni kell.
 
Különböző funkciók („Internetrádió” és „Browser”) 
használatához további adatmennyiség szükséges, 
amelyet a mobilszolgáltatónál vásárolhat 
meg.További információkért, kérjük, forduljon 
Mercedes-Benz márkakereskedőjéhez!

Multimédia funkciók: Kezelés 
beszédvezérléssel/
LINGUATRONIC beszédvezérlés 
online 

•

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, 
navigációval (E1E) 
vagy navigáció Plus-
szal (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Egyes alkalmazásokat azok használata előtt a 
Mercedes PRO Portalon aktiválni kell. 

Multimédia funkciók: 
Global Search 
W3W-vel

•

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, 
navigációval (E1E) 
vagy navigáció Plus-
szal (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Egyes alkalmazásokat azok használata előtt a 
Mercedes PRO Portalon aktiválni kell. 

Multimédia funkciók: Browser •

Sprinter csak 10”-os 
MBUX (E4M) vagy 7”-
os MBUX (E3M) 
rendszerrel, 
navigációval (E1E)
V-osztály csak MBUX 
rendszerrel, 
navigációval (E1E) 
vagy navigáció Plus-
szal (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Egyes alkalmazásokat azok használata előtt a 
Mercedes PRO Portalon aktiválni kell. 

Különböző funkciók („Internetrádió” és „Browser”) 
használatához további adatmennyiség szükséges, 
amelyet a mobilszolgáltatónál vásárolhat 
meg.További információkért, kérjük, forduljon 
Mercedes-Benz márkakereskedőjéhez!

Live Traffic Information

Live Traffic Information •
Audio 40 (EA4) és Live 
Traffic Information 
(EY2).

Vito MOPF 
(2020/07-től)
eVito - 447 
(2020/07-től)

• = A szolgáltatások használata ezzel a műszaki eszközzel lehetséges.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások meghatározott hozzáférési módokon állnak az ügyfél rendelkezésére. A szolgáltatások terjedelme és rendelkezésre állása azonban változhat, attól függően, hogy a szolgáltatásokat 
milyen hozzáférési móddal használják. A Mercedes PRO connect szolgáltatások térbeli rendelkezésre állása meghatározott országokra lehet korlátozva. A szolgáltatások terjedelméről és rendelkezésre állásáról a Mercedes 
PRO Portalon vagy márkakereskedőjénél találhatók információk. 

A Mercedes PRO connect szolgáltatások áttekintése
Hozzáférési módok További információk

*A szolgáltatások folytatása az előző oldalról
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Gépkocsi-távirányítás

Gépkocsi-távirányítás •

Állóhelyzeti fűtés: H12 Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447 
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Az állóhelyzeti fűtés csak belsőégésű motorral 
rendelkező gépkocsikhoz rendelhető.

• = A szolgáltatások használata ezzel a műszaki eszközzel lehetséges.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások meghatározott hozzáférési módokon állnak az ügyfél rendelkezésére. A szolgáltatások terjedelme és rendelkezésre állása azonban változhat, attól függően, hogy a szolgáltatásokat 
milyen hozzáférési móddal használják. A Mercedes PRO connect szolgáltatások térbeli rendelkezésre állása meghatározott országokra lehet korlátozva. A szolgáltatások terjedelméről és rendelkezésre állásáról a Mercedes 
PRO Portalon vagy márkakereskedőjénél találhatók információk. 

A Mercedes PRO connect szolgáltatások áttekintése
Hozzáférési módok További információk
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Kapcsolódási pont külső 
szolgáltatókhoz •

Sprinter - 907, 910 
(2018/06-tól; 2018/09)
eVito - 447 
(2019/03-tól)
Vito MOPF XM0 - 447 
(2019/05-től)
eSprinter - 910 
(2020/03-tól)
V-osztály MBUX - 447
(2020/03-tól)

Ennek előfeltétele, hogy az Ön által kiválasztott 
szerviz kínálja ezt a szolgáltatást, és rendelkezésre 
bocsásson egy megfelelő kapcsolódási pontot a 
Mercedes-Benz gépkocsikhoz.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások áttekintése
Hozzáférési módok További információk

• = A szolgáltatások használata ezzel a műszaki eszközzel lehetséges.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások meghatározott hozzáférési módokon állnak az ügyfél rendelkezésére. A szolgáltatások terjedelme és rendelkezésre állása azonban változhat, attól függően, hogy a szolgáltatásokat 
milyen hozzáférési móddal használják. A Mercedes PRO connect szolgáltatások térbeli rendelkezésre állása meghatározott országokra lehet korlátozva. A szolgáltatások terjedelméről és rendelkezésre állásáról a Mercedes 
PRO Portalon vagy márkakereskedőjénél találhatók információk. 



Használata 
Mercedes 
PRO 
felhasználói 
fiókkal a 
Mercedes 
PRO Portalon 
keresztül 
lehetséges

Használata 
Mercedes 
PRO 
felhasználói 
fiókkal a 
Járműmened
zsment-
eszközzel 
(VMT) 
lehetséges

Használata 
Mercedes 
PRO 
felhasználói 
fiókkal a 
Mercedes 
PRO connect 
Alkalmazássa
l lehetséges

Használata a 
multimédia 
rendszerrel
a gépkocsiban 
lehetséges 

Szükséges 
extrafelszereltségek 
(SA-kódok)

Rendelkezésre állás 
a következő 
modellcsaládoknál a 
megadott gyártási 
dátumtól

Tudnivalók/
korlátozások
(a következő modellcsaládoknál a megadott 
gyártási dátumtól)

Termékek
Távolról vezérelt 
töltésmenedzsment

Távolról vezérelt 
töltésmenedzsment

• •
85 kW-os 
elektromotor: ME0
145 kW-os 
elektromotor: ME4

eVito - 447 
(2019/03-tól)
eSprinter - 910
(2020/03-tól)

A DC töltési folyamat befejezése után nem 
lehetséges az előzetes klimatizálás az indulási 
időpontig.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások áttekintése
Hozzáférési módok További információk

• = A szolgáltatások használata ezzel a műszaki eszközzel lehetséges.

A Mercedes PRO connect szolgáltatások meghatározott hozzáférési módokon állnak az ügyfél rendelkezésére. A szolgáltatások terjedelme és rendelkezésre állása azonban változhat, attól függően, hogy a szolgáltatásokat 
milyen hozzáférési móddal használják. A Mercedes PRO connect szolgáltatások térbeli rendelkezésre állása meghatározott országokra lehet korlátozva. A szolgáltatások terjedelméről és rendelkezésre állásáról a Mercedes 
PRO Portalon vagy márkakereskedőjénél találhatók információk. 


