Pentru detalii, contactați consilierul de
service sau reprezentantul de vânzări
piese și accesorii.
Descoperiți accesoriile potrivite și în configuratorul de accesorii:
https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/en-RO/transporter

Capac benă solid (Hard cover).
Din punct de vedere funcțional, asigură protecție
împotriva intemperiilor, a prafului și protecție antifurt.
Datorită materialelor de calitate superioară, capacul
se caracterizează prin robustețe și durabilitate. Se
deschide cu cheie separată și are iluminare LED
automată la interior.
Culoare bronz-axinit**, A470 851 0000 1288
Fără echipare styling bar

Notă: Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare. Pot interveni schimbări asupra produselor,
prețurilor sau serviciilor, de la data publicării acestui flyer - noiembrie 2018. Producătorul își
rezervă dreptul de a efectua modificări care țin de design, formă, culoare și specificație a
produselor în timpul perioadei de livrare, cu condiția ca aceste modificări să fie
rezonabile în raport cu cumpărătorul, ținând seama simultan de interesele vânzătorului.
Imaginile pot afișa accesorii, elemente opționale și alte articole ce nu fac parte din
specificația standard. Nu toate produsele sunt disponibile pentru toate tipurile de
autovehicule și pot exista diferențe de preț în funcție de model sau echipare. Cu excepția
erorilor de print sau alte greșeli, culorile pot varia ușor de la cele prezentate, ca urmare a
limitelor impuse de procesul de tipărire. Pentru prețurile și specificațiile exacte sau
montaj/compatibilitate, vă rugăm să vă adresați centrelor autorizate de service
Mercedes-Benz. Toate comenzile și produsele se supun termenilor și condițiilor de vânzare
ale Centrelor Autorizate de Vânzări și Service Mercedes-Benz, în limita stocurilor disponibile.

9.207,00 Lei*

Capac benă retractabil (nu pentru echip. Styling bar).
Glisant și robust, este realizat din aluminiu, poate
fi deschis și închis în trepte, protejând încărcătura de
umezeală, praf și are rol antifurt.

Disponibil în culoare neagră A470 851 1600
Disponibil în culoare argintie A470 851 1100

9.391,20 Lei*
9.597,60 Lei*

Separator transversal benă.
Sistemul de compartimentare al suprafeței de încărcare
permite partajarea spațiului. Fixează și asigură
transportul în siguranță al mărfurilor din spațiul de
încărcare. Sistemul ajustabil este potrivit pentru sarcini
de până la 100 kg.

A470 851 0600

2.232,00 Lei*

Prelată benă (Soft cover).
Rezistentă la intemperii, oferă protecție contra prafului,
radiațiilor solare sau privirilor indiscrete. Prelata din PVC
este impermeabilă și rezistentă împotriva ruperii.

Fără echipare Styling bar A470 851 0900
Pentru echipare Styling bar A470 851 1000

3.906,00 Lei*
3.906,00 Lei*

Cuvă portbagaj, kit.
Cuva este rezistentă la intemperii și furnizează o
protecție eficientă și anticorozivă. Este din plastic de
culoare neagră, perfect adaptată zonei de încărcare,
fiind compatibilă cu Hard-top, Soft-top etc. sau cu
șinele de fixare a încărcăturii și prinderile din panourile
laterale.

A470 851 1500

1.395,00 Lei*

Set șine de fixare în podea.
Sistemul de fixare este format din patru șine de
ancorare prinse în platforma benei, care fac posibilă
securizarea încărcăturilor. Sistemul suportă tracțiuni
mari, de până la 400 daN, astfel pot fi fixate chiar și
încărcături grele. Sistemul de fixare include patru
capace detașabile, cu inele de fixare din oțel
inoxidabil.
A470 810 5900 Bare de fixare a încărcăturii
A470 810 6000 Bare de fixare a încărcăturii

1.897,20 Lei*

Styling bar (echipare capac benă retractabil).
Solid și rezistent la zgârieturi, din oțel inoxidabil, se
potrivește perfect designului remarcabil și robust al
Clasei X, oferind acesteia un aspect inovativ. Inscripția
„Mercedes-Benz” îi subliniază valoarea.
Cu semnal luminos suplimentar pentru frână.
Styling bar, oțel inoxidabil, șlefuit:
Pentru acoperiș soft-top A470 890 2100
Styling bar, oțel, culoare neagră:
Pentru acoperiș soft-top A470 890 2300

2.790,00 Lei*

Praguri laterale.
Pragurile laterale confecționate din oțel inoxidabil oferă
vehiculului un design lateral elegant și surprinzător,
accentuând și mai mult caracterul sportiv al Clasei X. Dincolo
de rolul decorativ, pragurile laterale asigură securitate
pasagerilor împotriva alunecării la urcarea sau coborârea
din mașină, cât și la încărcarea și descărcarea bagajelor.
Bară laterală, din oțel inoxidabil, șlefuit,
kit A470 850 1100
Bară laterală, din oțel, culoare neagră,
kit A470 850 1200

2.790,00 Lei*

Neașteptat de
impresionant.
Clasa X. Prima stea dintr-o nouă galaxie.
Mai mult Mercedes-Benz. Accesorii de origine.

Clasa X.
Reunește universuri.
Sfidează forțele naturii, iar designul său impresionant
atrage admirația. Atât de robust și puternic, încât
sunteți stăpân pe situație inclusiv pe teren accidentat,
iar prin aspectul său surprinzător atrage atenția și în
jungla urbană. Partener funcțional și în munca de zi cu
zi, este la fel de convingător și ca însoțitor pentru
aventurile spontane din timpul liber.
Cu gama noastră completă de accesorii de origine,
puteți extinde funcționalitatea și vă puteți arăta
pasiunea prin stil.
Dotările opționale adaptate cerințelor Dumneavoastră
sunt pe cât de versatile, pe atât de impresionante.
Bucurați-vă de autovehiculul dumneavoastră Clasa X Primul pick-up premium.

Jantă cu 6 spițe duble.
Finisaj: negru, extra lucios
Jantă: 7,5 J x 19 ET 50 | Anvelopă: 255/55 R 19
Disponibile și alte modele.

A470 401 5700

1.828,73 Lei*

Capac benă (pentru echipare styling bar).
Din punct de vedere funcțional asigură protecție
împotriva intemperiilor, a prafului și protecție antifurt.
Datorită materialelor de calitate superioară, capacul se
caracterizează prin robustețe și durabilitate. Design
perfect adaptat pentru integrare styling bar. Se deschide
cu cheie separată și are iluminare LED automată la
interior.
Culoare bronz-axinit*
A470 851 0100 1288

9.207,00 Lei*

Covoraș spate, cauciuc.
Realizate din cauciuc rezistent la apă și murdărie,
covorașele vă ajută să protejați mocheta
autovehiculului, nu alunecă și sunt ușor de curățat.
Bineînțeles, se potrivesc perfect, atât din punct de
vedere al formei, cât și al designului.
Inscripția „Mercedes-Benz” îi subliniază valoarea.
A470 680 1700 9G33

140,67 Lei*

Canopy fără bare longitudinale.***
Vopsit în aceeași culoare, completează excelent designul
autovehiculului. Extinde compartimentul de încărcare
și protejează bunurile împotriva furtului. Datorită
materialelor de calitate superioară, hard-topul este
robust și durabil.

Culoare bronz-axinit**, fără șină de plafon
A470 790 0000 1288

16.740,00 Lei*

Scut protecție, metalic.
Fabricat din oțel inoxidabil și alcătuit din trei piese,
scutul protejează motorul, transmisia și sistemul de
evacuare. Zonele de vizitare permit efectuarea
lucrărilor de mentenanță.

A470 520 0000

3.906,00 Lei*

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm și suntem
aici pentru a vă ajuta!
Mai mult Mercedes-Benz.
Accesorii de origine.

Sistem antifurt jante aliaj.
Protejați jantele din aliaj ușor contra tentativelor de
furt: setul include o cheie dedicată și patru contrapiulițe
cu siguranță.

* Preț

fără TVA. ** Disponibil și în alte culori.
***Pentru anumite produse (Canopy) poate fi necesară omologare RAR.

A000 990 7119

323,53 Lei*

Sports bar.
Disponibil în culoarea vehiculului ales, se potrivește
perfect designului vehiculului și îi conferă un aspect
dinamic având un concept inovator.

A470 860 9200 7259

4.464,00 Lei*

Set covorașe față, cauciuc (echipare fără extinctor).
Realizate din cauciuc rezistent la apă și murdărie,
covorașele vă ajută să protejați mocheta autovehiculului,
nu alunecă și sunt ușor de curățat. Bineînțeles, forma și
designul lor se potrivesc perfect cu interiorul.
Inscripția „Mercedes-Benz” îi subliniază valoarea.

A470 680 1800 9G33

234,47 Lei*

Canopy cu bare longitudinale.***
Diferitele variante de geamuri fumurii, asigură lumina și
aerul proaspăt în compartimentul de încărcare, oferind
intimitate și protecție solară. Hard-topul este echipat cu
o protecție robustă și are iluminare LED la interior.

Culoare bronz-axinit**, cu șină de plafon
A470 790 0200 1288

18.135,00 Lei*

Cârlig de remorcare.
Utilizare sigură și de încredere pentru remorcă și
sisteme de tractare.
Cârlig de remorcare fix, specific autovehiculelor
Mercedes-Benz. Protecție anticorozivă înaltă.

A470 310 1700

1.621,69 Lei*

