
Originalni deli Mercedes-Benz, vključno Originalni deli Mercedes-Benz, vključno 
s patentiranimi ekskluzivnimi deli.s patentiranimi ekskluzivnimi deli.

Očitne prednosti za Očitne prednosti za 
optimalno vožnjo.optimalno vožnjo.

PATENT



Patentirani originalni deli 
Mercedes-Benz. PATENT

Da Mercedes-Benz ostane Mercedes-Benz.

•  Naši standardi kakovosti ločujejo Mercedes-Benz od drugih 
proizvajalcev delov.

•  To dokazuje 2000 izumov letno, nekateri od njih pa so tudi patentirani.
•  S temi patenti lahko našim strankam zagotavljamo ekskluzivne 

dele – patentirane originalne dele Mercedes-Benz s posebno  
inovativno tehnologijo in na voljo izključno pri Mercedes-Benz.

•  To za naše stranke pomeni še večjo stopnjo varnosti in udobja.
•  Drugi dobavitelji enakih izdelkov ne izpolnjujejo proizvodnih  

specifikacij znamke Mercedes-Benz. Takšnih izdelkov, ki tudi  
niso testirani, Mercedes-Benz ni odobril.

Mercedes-Benz je pravi Mercedes-Benz samo, če je opremljen z  
originalnimi deli Mercedes-Benz. Samo tako lahko našim strankam že 
na začetku zagotovimo nespremenjene standarde varnosti in udobja.



Lastnosti Prednosti

Posebna zaščitna prevleka. Popolna zaščita proti koroziji in
kratek čas servisiranja, saj zaščitne 
prevleke ni treba odstraniti.

Optimalno trenje med originalnimi 
zavornimi oblogami in zavornimi 
koluti.

Za visokozmogljiv zavorni sistem  
in kratke zavorne poti.

Razviti posebej za varnostne 
sisteme vašega vozila 
Mercedes-Benz.

Za optimalno delovanje varnostnih 
sistemov, kot sta ABS in ESP.

Visoka kakovost materialov in 
natančna izdelava. Popolna 
natančnost montaže in 
enakomerno odvajanje toplote.

Izjemna zmogljivost zaviranja, 
odpornost na razpoke in 
deformacije. Enakomerno delovanje 
in preprečevanje tresenja.

Patentirani* zavorni koluti z nizko 
maso in inovativnim sklopom med 
zavornim obročem in jeklenim 
pestom.  PATENT

Manjša poraba goriva in boljše 
udobje v vožnji zaradi manjše mase 
(do 1,5 kg). Homologiran** kolotek  
z zavornimi koluti z nizko maso.

*  Patentirani v CN/CZ/DE/ES/FR/GB/HU/IT/JP/PL/RU/SK/TR/US, postopek 
patentiranja v teku v BR/IN. Na voljo za razrede C/E/S, modelne serije 205/253, 
213/238/257, 217/222. **  Na nekaterih trgih lahko veljajo posebni predpisi.

Zavorni kolut.
Zakaj izbrati originalne zavorne
kolute Mercedes-Benz?



Zavorne obloge.
Zakaj izbrati originalne zavorne
obloge Mercedes-Benz?

Lastnosti Prednosti

Dobava kompleta oblog z  
natančno prilegajočimi se deli

Kratek čas montaže. Nižji stroški 
servisiranja.

Optimalno trenje med originalnimi 
zavornimi oblogami in zavornimi 
koluti Mercedes-Benz.

Umerjene površine za visoko 
zmogljivost zaviranja in kratke 
zavorne poti.

Razvite posebej za vaše vozilo 
Mercedes-Benz in njegove 
varnostne sisteme.

Zagotavljajo optimalno delovanje 
varnostnih sistemov, kot sta ABS  
in ESP.

Uporabljeni so samo materiali 
visoke kakovosti.

Nizka stopnja obrabe za daljšo 
življenjsko dobo in manj obiskov 
servisne delavnice.



Oljni filtri.
Zakaj izbrati originalne oljne
filtre Mercedes-Benz?

Lastnosti Prednosti

Izjemno kakovosten material filtra.
Dolgoročno stabilna struktura 
filtra.

Zanesljivo delovanje skozi celotno 
življenjsko dobo filtra, tudi v najzahte-
vnejših razmerah. Izjemno tesnjenje 
zaradi zelo stabilne in odporne 
strukture. Najvišja stopnja zaščite 
pred predčasno obrabo motorja.

Optimalno razmerje med visoko 
učinkovitostjo filtriranja in visoko 
odpornostjo pred umazanijami.

Visoka stopnja odstranjevanja 
umazanije, nečistoč in kondenzirane 
vlage iz oljnega sistema.*
Dolga življenjska doba in nizki stroški 
vzdrževanja.

Natančne dimenzije filtra in visoka 
točnost namestitve.

Zagotavljajo optimalno tesnjenje  
in preprosto montažo.
Idealna zaščita za vaš motor.

*Skladno s testiranji oljnega filtra 2008 in 2016 za motorje OM611/OM612/OM646/  
  OM647/OM651/M272/M273, ki ga je za Daimler AG opravil neodvisni institut za testiranja  
  IFTS – Institut de la Filtration et des Techniques Separatives.



Zračni filtri.
Zakaj izbrati originalne zračne
filtre Mercedes-Benz?

Lastnosti Prednosti

Visokokakovostni materiali za filter 
in okvir.

Visoka zmogljivost, dolga življenjska 
doba.

Dolgoročno stabilna struktura filtra. 
Visoka natančnost montaže.

Geometrija pregibanja preprečuje 
deformacije. Zaradi ustreznega  
dovajanja zraka v motor, zagotavlja 
optimalno zgorevanje zmesi.

Visoka učinkovitost filtriranja in 
ločevanja.
Visoka odpornost na umazanije.

Visoka zmogljivost filtriranja z visoko 
prepustnostjo pretoka zraka. Najvišja 
stopnja delovanja z nizko porabo 
goriva.

Visoka vodoodpornost. Izjemna stabilnost v vlažnih 
razmerah.

Papir filtra je ognjevzdržen. Preprečujejo izbruh požara v 
motornem prostoru.

Skladno s testiranji zračnega filtra 2016 za motorje OM651/M272/M273, ki ga je za  
Daimler AG opravil neodvisni institut za testiranja Fiatec GmbH.



Lastnosti Prednosti

Izjemno učinkovita plast  
z aktivnim ogljem.

Zmanjšujejo vstop škodljivih plinov  
in vonjav v potniški prostor.

Optimalni izbor in sestava 
materialov filtra.

Absorbirajo velike količine delcev, 
manjših od 0,5 μm.

Filter je registriran pri fundaciji  
za raziskovanje alergij ECARF.*

Ščitijo pred vstopom škodljivih delcev 
in s tem zagotavljajo dober zrak v 
notranjosti vozila. Ohranjajo 
nealergene lastnosti v notranjosti 
avtomobila, ki so jih potrdili pri ECARF.

Čvrsta struktura okvirja in 
filtrirnega sredstva s patentiranimi 
usmerjevalnimi elementi.**  
PATENT

Zagotavljajo optimalno natančnost 
montaže in popolno tesnjenje. Za 
popolnoma filtriran zrak. Pravilna  
in hitra montaža.

*  Na voljo za: razred A, razred B, CLA, GLA (176¹, 246¹, 242, 117¹, 156), razred C (204, 
205¹), GLC (253¹), razred E (212, 213¹, 207), CLS (218¹), razred S (222¹, 217¹), SL (231)

  [¹Modelna serija z notranjostjo s certifikatom ECARF].
**  Na voljo za: modelne serije kot pri filtrih s certifikatom ECARF in razred M (166) in kupe 

GLE (292), patentirano v DE, ES, SK, TR, CZ, IT, FR, PL, UK, JP in US.

Zračni filtri v kabin.
Zakaj izbrati originalne notranje 
zračne filtre Mercedes-Benz?



Motorno olje.
Zakaj izbrati originalno
motorno olje Mercedes-Benz?

Lastnosti Prednosti

Originalno motorno olje 
Mercedes-Benz so razvili isti 
strokovnjaki, ki so zasnovali  
motor vašega vozila.

Naše olje je ključna komponenta 
raziskav in razvoja motorjev 
Mercedes-Benz in je bilo posebej  
razvito za Mercedes-Benz.

Zanesljivost je zagotovljena od 
minus 30 do plus 260 stopinj.

Zagotavlja hitro kroženje olja skozi 
motor – za stalno enakomerno 
delovanje.

Zmanjšano trenje zaradi 
optimalnega mazanja motorja.

Stalno nizko trenje pozitivno vpliva 
na vrednosti porabe goriva. 
Rezultat: učinkovita vožnja z visoko 
zmogljivostjo in manjšo porabo 
goriva.

Kakovost izdelka, ki presega 
standardne zahteve.

Za izdelovanje motornih olj 
Mercedes-Benz se uporabljajo samo 
visokozmogljiva bazna olja in aditivi. 
Tako olje presega naše standardne 
zahteve.



Zagonski akumulatorji.
Zakaj izbrati originalne zagonske
akumulatorje Mercedes-Benz?

Lastnosti Prednosti

Izdelki z visoko zmogljivostjo. Razviti za vozila s sistemom za 
zagon/zaustavitev in regenerativnim 
zaviranjem. Izjemno delovanje za 
zmogljive motorje in zelo opremljene 
avtomobile.

Povsem brez vzdrževanja in 
nepropustni.

Visoki standardi zaradi zaprtega 
sistema.
Visoka odpornost na prekomerno 
izpraznitev.
Dobro delovanje pri hladnem zagonu.

Dolga življenjska doba. Bistveno daljša življenjska doba 
(približno 3-krat daljša) v primerjavi 
s konvencionalnim akumulatorjem 
zaradi večje moči cikla in kemične 
stabilnosti.



Lastnosti Prednosti

Ukrivljenost vzmetnega vodila  
je prilagojena vetrobranskemu 
steklu modela.

Enakomeren pritisk prek površine 
brisanja. Brisalniki ne cvilijo in ne 
poskakujejo.

Večkomponentna sestava gume, 
specifična za Mercedes-Benz.

Optimalna kakovost brisanja tudi v eks-
tremnih vremenskih razmerah. Uglaje-
no delovanje in dolga življenjska doba.

Inovativni indikator vzdrževanja  
in znak blagovne znamke 
Mercedes-Benz.

Inteligentna varnost: indikator 
vzdrževanja zasveti rumeno, ko je 
treba zamenjati metlice brisalnikov. 
Zvezda Mercedes-Benz na 
zaključnem pokrovčku metlice 
označuje kakovost originalnih delov.

Patentiran* hitri priključek 
Mercedes-Benz z integriranim 
varovalom. PATENT

Preprosta in hitra zamenjava 
brisalnika. Varna in stabilna povezava 
med ročico in metlico brisalnika.  
Na voljo je spletni videoposnetek.

*  Patentiran v BE, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT, JP, PL, RU, SE, TR, US in ZA,
postopek patentiranja v teku v BR in IN. Na voljo za razred C 205 (od avgusta 2014), razred E 
213, razred GLC 253, razrede A/CLA/GLA (modelne serije 176/117/156 od julija 2015), 
razred B 246 (od avgusta 2015) in razred V/Vito 447.

Brisalniki stekla.
Zakaj izbrati originalne brisalnike
vetrobranskega stekla Mercedes-Benz?



Lastnosti Prednosti

Izjemno hitra dobava in  
natančnost montaže.

Izjemno hitra montaža zaradi  
hitre dobave in visoke natančnosti 
namestitve.

Novo: originalni znaki na 
vetrobranskem steklu.

Jasno označevanje blagovne 
znamke. Dodana vrednost 
avtomobila.

Natančno prilagojeni in  
preverjeni steklarski kiti.

Varnost pri nezgodah takoj po 
namestitvi vetrobranskega stekla.

Vetrobransko steklo s posebno 
nosilno ploščo za vozila z 
asistentom za dolge luči/
asistentom za ohranjanje smeri.

Natančna namestitev modula kamere 
za pravilno delovanje vseh sistemov 
za pomoč, ki uporabljajo kamero.

Prilagodljiv pokrov nosilne plošče 
se popolnoma prilega stropni 
oblogi.* PATENT

Privlačna oblika notranjosti in 
neslišna montaža pokrova nosilne 
plošče.

*  Na voljo za: razred C (204), razred E (212, 207), CL (216), CLS (218), razred S (221) in vse 
aktualne modelne serije. Patentirano v Nemčiji.

Vetrobranska stekla.
Zakaj izbrati originalna vetrobranska
stekla Mercedes-Benz?



Lastnosti Prednosti

Umerjeni za vozilo. 
Prepoznavna oblika.

Vozilo ohranja videz.
Zagotavljajo polno funkcionalnost.

Umerjeni električnemu sistemu 
vozila.

Zagotavlja popolno funkcionalnost.

Vključeni v jamstvo 
Mercedes-Benz.

Zagotavljajo dolgotrajno  
zadovoljstvo strank.

Vidni znak blagovne znamke. Takojšnja prepoznavnost  
originalnega dela Mercedes-Benz.

Prezračevanje zadnjih luči za
limuzino in kupe razreda C (W/C 
204) s prezračevalnimi odvodi,
patentiranimi v Nemčiji, Franciji, 
Veliki Britaniji, na Japonskem in v 
ZDA. PATENT

Boljša aerodinamika vozila.

Žarometi/zadnje luči.
Zakaj izbrati originalne žaromete, 
zadnje luči Mercedes-Benz?



Karoserijski deli.
Zakaj izbrati originalne karoserijske
dele Mercedes-Benz?

Lastnosti Prednosti

Popolno prileganje.
Natančna montaža. 
Hitra vgradnja.

Najnižja stopnja dimenzijskih 
odstopanj zagotavlja visoko 
natančnost montaže in optimalno 
povezavo senzorjev s sistemi za 
pomoč, kar ohranja obliko 
Mercedes-Benz in zagotavlja 
delovanje varnostnih sistemov.*

Preverjena kakovost. Optimalna deformacija delov poveča 
varnost pešcev in potnikov. Visoka 
kakovost materialov zagotavlja 
zaščito pred korozijo.

Prednosti zaradi nizke mase. Učinkoviti varnostni sistemi, kot je 
aktivni pokrov motorja.
Manjša poraba goriva.

*Po podatkih iz testiranj izdelkov DEKRA 2012.



Letno in zimsko 
čistilo stekel.
Zakaj izbrati originalne tekočine 
za pranje vetrobranskega 
stekla Mercedes-Benz?

Lastnosti Prednosti

Potrebnih je samo nekaj brisanj za 
odstranjevanje vročega voska in 
sredstev za ohranjanje sijaja po 
pranju avtomobila.

Preprečujejo nevarne odboje 
svetlobe.

Odstranjujejo cestno umazanijo z 
vetrobranskega stekla tako poleti 
kot pozimi.

Varna vožnja v vseh razmerah brez 
mastne plasti na vetrobranskem 
steklu in s tem krajši čas odzivnosti 
voznika.
Preprečujejo zamrznitev brizgalnih 
šob in tekočine za pranje na vetro-
branskem steklu pozimi; preprečujejo 
nastanek razpok zaradi okoljskih 
vplivov.

Združljivost testiranega materiala. Ne poškodujejo pomembnih površin  
in komponent ter so neškodljive za 
zdravje in okolje.

Optimalna velikost posode. Preprosta uporaba.



Intenzivno sredstvo za 
čiščenje avtomobilskih 
stekel.
Zakaj izbrati originalno intenzivno
sredstvo za čiščenje avtomobilskih
stekel?

Lastnosti Prednosti

Učinkovito odstrani cestno saje 
dizelskega goriva, umazanijo, 
silikon, vroč vosek, sredstvo za 
ohranjanje sijaja, mrčes in ptičje 
iztrebke.

Zmanjša poskakovanje brisalnikov 
vetrobranskega stekla.

Primerno za uporabo vse leto. Varna vožnja v vsakih cestnih 
razmerah.

Združljivost testiranega materiala. Ne poškoduje lakiranih površin in 
plastike.



Opomba: Opomba: po zaključku redakcije te publikacije (04/2017) je morda prišlo do po zaključku redakcije te publikacije (04/2017) je morda prišlo do 
sprememb na izdelku. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb na izdelku. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do 
sprememb konstrukcije, oblike, barve in specifikacij, če so te spremembe ob sprememb konstrukcije, oblike, barve in specifikacij, če so te spremembe ob 
upoštevanju interesov prodajalca sprejemljive za kupca. Na podlagi simbolov upoštevanju interesov prodajalca sprejemljive za kupca. Na podlagi simbolov 
ali številk, ki jih prodajalec ali proizvajalec uporablja za opis ali poimenovanje ali številk, ki jih prodajalec ali proizvajalec uporablja za opis ali poimenovanje 
naročila, ni mogoče uveljavljati nikakršnih pravic. Na slikah sta morda naročila, ni mogoče uveljavljati nikakršnih pravic. Na slikah sta morda 
prikazana pribor in dodatna oprema, ki nista del osnovne izvedbe. Morebitna prikazana pribor in dodatna oprema, ki nista del osnovne izvedbe. Morebitna 
manjša barvna odstopanja so posledica omejitev tiskanja. Ta publikacija je manjša barvna odstopanja so posledica omejitev tiskanja. Ta publikacija je 
izšla tudi v drugih državah. Podatki v zvezi z zakonskimi predpisi, pravnimi izšla tudi v drugih državah. Podatki v zvezi z zakonskimi predpisi, pravnimi 
zahtevami in obdavčitvijo ter njihove posledice se nanašajo samo na Zvezno zahtevami in obdavčitvijo ter njihove posledice se nanašajo samo na Zvezno 
republiko Nemčijo in veljajo v času tiskanja. Za podrobnosti o zakonskih republiko Nemčijo in veljajo v času tiskanja. Za podrobnosti o zakonskih 
predpisih in posledicah v drugih državah se obrnite na svojega trgovca predpisih in posledicah v drugih državah se obrnite na svojega trgovca 
Mercedes-Benz.Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.siwww.mercedes-benz.si

Ponudnik: Ponudnik: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.


