Echipare completă pentru iarnă.
Motorizare sigură cu roți complete de iarnă de origine Mercedes-Benz. My service.
Adâncimea corectă a profilului anvelopelor.*
Distanța de frânare redusă.*
Pentru o siguranță sporită în condiții de umiditate, pe zăpadă și pe gheață. Montarea anvelopelor potrivite contribuie la reducerea
distanței de frânare.
8 mm
Anvelope de iarnă

100 %
Distanța optimă de oprire pe un carosabil înzăpezit, cu o adâncime a profilului
anvelopei de 8 mm.

31 m

Anvelope de vară
Distanță de frânare ABS de la 50 la 0 km/h pe zăpadă.

4 mm

4 mm este considerată a fi o adâncime foarte redusă a profilului anvelopei.
Crește semnificativ distanța de oprire cu 50 %.
2 mm

170 %

69 m

Anvelope de vară
Distanță de frânare ABS de la 100 la 0 km/h pe un carosabil
umed, cu o temperatură exterioară de 5° C.

2 mm este considerată a fi o adâncime incorectă a profilului envelopei.
Crește semnificativ distanța de oprire cu 70 %.

Totul este sub control. Monitorizarea
presiunii din anvelope garantează siguranța
sporită. Sistemul atenționează şoferul să
corecteze presiunea din anvelope.

65 m

Anvelope de iarnă

150 %

Pentru a identifica anvelopele ideale
pentru autovehiculul dumneavoastră
Mercedes-Benz, trebuie doar să
căutați sigiliul nostru de omologare –
„MO” (Mercedes Original) sau „MOE”
(Mercedes Original Extended, pentru
anvelope cu capabilitati Run-flat).
Ele sunt concepute special pentru
fiecare Mercedes-Benz în parte.

62 m

* Sursa: Continental

Complet individualizate.
Accesorii elegante: capacele de
roată Mercedes-Benz subliniază
stilul personalizat și protejează roțile
în caz de murdărire. „De dimensiuni
mici, dar cu o formă ideală” este
o bună descriere a capacelor de
supapă, ce includ o stea cu un luciu
puternic. Sistemul antifurt pentru
jante, ce dispune de
un cifru codificat,
împiedică
tentativele de furt.

AMG GT

CLASA C

CLASA E

Roatā completā cu jantā AMG design 5 spițe, anvelope Pirelli
W 240 SOTTOZERO Serie II MO, RDK, 255/35 R 19 96V
Q440 1417 1192 E1

Roatā completā cu jantā design 5 spițe, anvelope Bridgestone
BLIZZAK LM32 MO, RDK, 225/50 R 17 94H
Q440 1419 1016 E1/1017 E1

Roatā completā cu jantā design 5 spițe, anvelope Goodyear
UltraGrip 8 Performance MOE, RDK, 245/45 R 18 100V
Q440 5414 1028 E1/1029 E1
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16.187 LEI2
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9.031 LEI2

69 dB

GLA

GLC

GLC/GLC Coupé

Roatā completā cu jantā design multispițe, anvelope Continental
ContiWinterContact TS 830 P MO, RDK, 215/60 R 16 96H
Q440 1411 1118 E1

Roatā completā cu jantā design 5 spițe, anvelope Bridgestone
BLIZZAK LM-80 EVO MO, RDK, 235/60 R 18 103H
Q440 3019 1012 E1/1013 E1

Roatā completā cu jantā design 5 spițe, anvelope Michelin
Latitude Alpin LA2 MO, RDK, 235/65 R 17 104H
Q440 3015 1039 E1/1040 E1
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72 dB

6.636 LEI2

E
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72 dB

8.042 LEI2

E

C

7.521 LEI2

72 dB

GLE

GLE Coupé

CLASA S

Roatā completā cu jantā design 5 spițe, anvelope Michelin
Latitude Alpin MO, RDK, 255/50 R 19 107H
Q440 3015 1032 E1/1033 E1

Roatā completā cu jantā design 10 spițe, anvelope Pirelli
SCORPION WINTER MO, RDK, 275/50 R 20 109V
Q440 3017 1032 E1/1033 E1/1034 E1/1035 E1

Roatā completā cu jantā design multispițe, anvelope Pirelli
W SOTTOZERO 3 MO, RDK, 245/45 R 19 102V
Q440 1417 1298 E1/1299 E1

C

72 dB

9.759 LEI2

C

B

73 dB

12.986 LEI2

E

B

10.280 LEI2

72 dB
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Imaginile de mai sus nu reflectā profilul anvelopei, ci designul jantei. 2 TVA inclus (Preț per set de 4 unitaţi).

C

Eticheta UE a anvelopei conferă transparență caracteristicilor unei anvelope.
1

Eticheta de anvelopă marca UE vă ajută să identificați eficiența, siguranța și nivelul de zgomot
al noilor anvelope. Scopul său este acela de a promova anvelope eficiente din punct de
vedere al combustibilului, sigure și silențioase la rulare. Începând din anul 2012, toate
anvelopele au fost prevăzute cu eticheta UE, ce include următoarele atribute:
1

2

3

rezistența la rulare: categoriile de la A la G reprezintă eficiența carburantului. Cu cât
este mai bună clasificarea (A = cel mai bun rezultat), cu atât este mai mare economia
de carburant și se reduce cantitatea de emisii de CO2.
aderența pe suprafață umedă: anvelopele care au o aderență mai bună în condiții de
carosabil umed (A = excelent) reduc distanța de oprire și vă oferă o siguranță sporită.
zgomot exterior la rulare: o undă sonoră indică faptul că zgomotul la rulare are
o valoare de cel puțin 3 dB sub limita ulterioară a normelor europene. Două unde
reprezintă faptul că valorile sunt în conformitate cu limita ulterioară specificată, iar
trei unde semnifică faptul că pneul corespunde valorilor curente specificate.
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