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Originele accessoires voor de Sprinter.
Gesloten bestelwagen en Combi.
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transport
Dragersystemen | Laadruimteaccessoires 
Bescherming en behoud | Exterieur

interieurcomfort
Elektronica | Bescherming  
en behoud | Kinderveiligheid

lichtmetalen velgen
Velgen | Velgaccessoires 

kwaliteit en veiligheid index

Graag wijzen we u op het volgende: een aantal van de hier gepresenteerde artikelen is alleen leverbaar voor de Sprinter tot en met bouwjaar augustus 2013, andere artikelen worden alleen aangeboden voor de Sprinter vanaf bouwjaar september 2013. Deze artikelen zijn elk als zodanig gemarkeerd.
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Flexibel op weg.
Uw Mercedes-Benz Sprinter moet zich goed en gemak - 
kelijk kunnen aanpassen. En met uitgekiende originele 
accessoires tegemoet kunnen komen aan alle eisen die 
aan een mobiele werkplek worden gesteld. Ontdek 
praktische oplossingen voor het transport van de meest 
uiteenlopende goederen: groot, lang, moeilijk hanteer - 
baar of zwaar. 

Met de Sprinter bent u overal op voorbereid.
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transport Dragersystemen

01 C-rail
De basis voor elk daktransport: met de C-rail kunnen een-
voudig dakdragers en bagagerekken worden gemonteerd. 
De rail is geschikt voor een dakbelasting van 150 kg bij een 
hoog dak (LH2) en tot 300 kg bij een normaal dak (LH1).

02 Dakbasisdrager
De stevige basisdrager kan op elke gewenste plaats op de 
C-rail worden gemonteerd, waarbij de stabiele draagbuizen 
(staal, 30 x 30 mm) voor een evenwichtig laadvlak zorgen. 
De kunststof bekleding beschermt zowel drager als lading. 
Per dwarssteun kan het dak met 50 kg (inclusief eigen-
gewicht) worden belast. Hierbij dient rekening te worden 
gehouden met de maximale dakbelasting. Voor dwarsstang 
en steunpoten zijn bijpassende afdekkappen afzonderlijk 
leverbaar.

03 Bagagerek 
Flexibel belastbaar: met het bagagerek kunnen uiteenlopen-
de goederen worden vervoerd. Bovendien kan het bagagerek 
aan alle carrosserielengtes worden aangepast (Gesloten 
bestelwagen en Combi). Uw Mercedes-Benz dealer adviseert 
u graag over de verschillende voor uw model geschikte  
configuratiemogelijkheden.

04 Looprol
Met de hardrubberen looprol kunnen ook moeilijk 
te hanteren goederen zonder al te veel krachts-
inspanning en zonder krassen te maken op de 
dakbasisdrager of het bagagerek worden 
geschoven.

05 Hoge hoekelementen
Snel en eenvoudig kunnen allerlei goederen op 
de basisdragers worden vastgezet, zodat ze niet 
opzij kunnen wegglijden.

06 Ladderhouder
Met de ladderhouder kunnen op de basisdragers 
uiteenlopende soorten ladders veilig worden  
vervoerd.
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transport Laadruimteaccessoires | Bescherming en behoud 

Trekhaak
Kies uit verschillende uitvoeringen en losse componenten wat het 
beste tegemoetkomt aan uw speciale wensen. Geschikt voor een  
aanhangwagengewicht van maximaal 2,0 tot 3,5 ton bij een kogeldruk 
tot 140 kg.

01 Elektro-inbouwsets
Voor alle noodzakelijke verlichting van uw aanhangwagen.

02 Dwarsdrager
Het basiselement voor de montage van vaste en afneembare systemen 
(Variobloc) voor kogelkop en vangmuilkoppeling.

03 Trekhaaksysteem Variobloc
Met Variobloc kunt u flexibel wisselen tussen verschillende trekhaak-
oplossingen zodat u altijd beschikt over maximale belastbaarheid.

04 Kogelkop afneembaar, Variobloc

Trekhaak met vastgelaste kogelkop
Bij het complete systeem is de kogelkop al aan de dwarsdrager  
vastgelast. | Niet afgebeeld

Trekhaak, kogelkop vast
Wordt aan de dwarsdrager geschroefd. | Niet afgebeeld

Trekhaak, kabelset | Niet afgebeeld

05 Adapter 
Voor aanhangwagens met 7-polige stekker.

06 Antislipmatten
Slipvast transport: de set precies op maat gemaakte matten 
biedt de houten vloer in de laadruimte een uitstekende bescher - 
ming tegen verontreiniging en beschadiging. De sjorogen in  
de laadruimte zijn gewoon te gebruiken, bij de portieren zijn de 
matten met profiellijsten aan de vloer bevestigd. Daarnaast 
hebben de hardrubberen, van een schuimstof rug voorziene matten 
een trillings- en geluidswerende werking en zijn ze gemakkelijk  
in de laadruimte te leggen. Leverbaar voor de carrosserielengten 
A1, A3 en A4.
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07 Sjorgordels, twee stuks
Verstelbare gordel met spansluiting om lading  
veilig aan de sjorogen vast te zetten.

Sjorgordel | Niet afgebeeld
Zelfs zware goederen worden met de gordel 
gemakkelijk en veilig vastgezet.

Gordels en ogen voor verankering van de lading
Met het spanbandsysteem, dat eenvoudig in de 
voorgemonteerde bevestigingsrails kan worden 
aangebracht, kan de lading eenvoudig worden 
vastgezet. 

08 Spanband met twee dubbele spanklemmen 
(sjorogen)

09 Twee viervoudige spanklemmen voor vloerrails, 
zonder banden

Vier dubbele spanklemmen,  
zonder banden | Niet afgebeeld

10 Multifunctionele box
Praktische, opvouwbare box voor de dagelijkse bood-
schappen en vele andere transporttaken. Waterdicht. 
Maximaal draagvermogen: 30 kg.

11 Set reservelampen
Ruimtebesparend en altijd bij de hand: de set reserve-
lampen bevat alle noodzakelijke standaardgloeilampen.

12 Veiligheidsvest in signaalkleur
In veel landen al verplicht: veiligheidsvest in reflecterende 
kleur met fluorescerende stroken. Afzonderlijk of als set 
van twee leverbaar.

13 Acculader
Controleert niet alleen de toestand van uw accu maar laadt 
die vervolgens weer helemaal op, ook wanneer de accu 
volledig is ontladen. Afgestemd op de elektronica in uw 
auto. Leverbaar met 3,6 en 25 A. De 25 A-uitvoering laadt 
sneller op en beschikt bovendien over verschillende 
oplaadprogramma’s.
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transport Exterieur

01 Zonneklep
Ook bij laagstaande zon kunt u de auto besturen zonder verblind te worden – het zicht wordt niet  
belemmerd. Daarnaast onderstreept de zonneklep de sportieve uitstraling van uw Sprinter.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.

02 Winddeflector zijruit 
Omdat de winddeflector precies op maat wordt gemonteerd, houdt deze, als de ruit op een kier  
is geopend, het beslaan van de ruiten, het binnenwaaien van stof, regen en zelfs insecten tegen.  
Meer comfort omdat u tochtvrij kunt rijden.

03 Verchroomde lamellen voor grille
Een schitterend gezicht: de hoogglans verchroomde lamellen voor de grille plaatsen fraaie accenten.

04 Achterlicht ’Black Line’
Sportieve keerzijde: accentueer uw Sprinter met de donkere achterlichten ’Black Line’ voor  
een complete look.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.
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Comfortabel op weg.
Elke werkdag kent weer nieuwe uitdagingen. Daarom is het 
belangrijk over de juiste uitrusting te beschikken. Bijvoorbeeld  
met een intelligent navigatiesysteem dat u veilig naar uw 
bestemming leidt. En robuuste originele accessoires als de 
rubbermatten of stoelhoezen. De hoogste kwaliteit voor 
bescherming tegen verontreinigingen in elke werksituatie. 

Zodat u ook op het onverwachte bent voorbereid.
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01 Becker® MAP PILOT
Verandert uw AUDIO 15-radio in een krachtig navigatiesysteem met 3D-kaartweer -
gave. Becker® MAP PILOT maakt gebruik van het standaard geleverde 14,7-cm 
kleurendisplay en kan comfortabel worden bediend met behulp van de controller 
van de auto en de toetsen van de AUDIO 15-radio.

De navigatiemodule kan met een usb-kabel op uw pc worden aangesloten om actuele up -
dates en andere slimme toepassingen van de Becker® MAP PILOT-website te downloaden.

Leverbaar in Europa, Rusland, Turkije en China.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen vanaf bouwjaar september 2013.

02 MediaNavigationCenter 
De alleskunner met een handig touchscreen: 
  navigatiesysteem, handsfreesysteem en sound system van 4x50 watt voor 
radio, iPod, dvd en cd. Comfortabel te bedienen op het 15,5-cm touchscreen of 
op het multifunctionele stuurwiel. 

  3D-navigatie voor 35 Europese landen, gesproken aanwijzingen in 18 talen, 
TMC-tuner en rijstrookweergave, alsmede importmogelijkheid voor eigen nuttige 
plaatsen (POI’s) met behulp van een usb-stick. 

  Handsfreefunctie met behulp van Bluetooth®, inclusief toegang tot de contacten 
op de mobiele telefoon. 

  Audioweergave vanaf radio, cd, iPod of usb-/Aux-spelers (inclusief mp3-bestanden).
  Videoweergave vanaf dvd. 
  De achteruitrijcamera (code 247) wordt direct met behulp van het 
MediaNavigationCenter aangestuurd.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.

03 Navigatie SOUND 50 APS
Het systeem SOUND 50 APS is voorzien van een 5-inch 
TFT-kleurendisplay voor dvd-navigatie door heel Europa 
met pijlweergave. Het systeem wordt geleverd met dy -
namische routegeleiding, drie radiotuners, een dvd-speler 
die mp3-bestanden kan afspelen en een Bluetooth®-
interface met standaardhandsfreefunctie. Op het systeem 
SOUND 50 APS kunnen met behulp van de telefoon-
toetsen telefoonnummers worden ingevoerd. Het 
systeem is ook vanaf het multifunctionele stuurwiel te 
bedienen. Als optie leverbaar met dvd-wisselaar.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met 
bouwjaar augustus 2013.

04 Navigatie-dvd Europa
Wist u dat wij elk jaar 20 % van de gegevens op onze 
navigatie-cd’s en -dvd’s bijwerken? Hieronder vallen niet 
alleen nieuwe wegen en afslagen, maar ook aangepaste 
verkeersregelingen, nieuwe nuttige plaatsen als tank-
stations en restaurants, en pas gedigitaliseerde landen, 
met name in Oost-Europa. Uw Mercedes-Benz dealer 
geeft u graag meer informatie.

interieurcomfort Elektronica 
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01 AUDIO 10
Radio met telefoontoetsenblok, weergave op een 8,9-cm TFT-
monochroomdisplay, Bluetooth®-interface met handsfree-
systeem (HFP-profiel), overdracht van adressen van mobiele 
telefoon naar headunit via Bluetooth® (PBAP – Phonebook 
Access Profile), voor zover deze functie door de mobiele tele-
foon wordt ondersteund, Bluetooth®-audiostreaming, usb-  
en Aux-audio-in aansluiting voor draagbare spelers en een 
sleuf voor een sd-geheugenkaart.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen vanaf bouwjaar september 2013.

02 AUDIO 15
Beschikt over een 14,7-cm TFT-kleurendisplay, Bluetooth®-
interface met handsfreesysteem (HFP-profiel), overdracht van 
adressen van mobiele telefoon naar headunit via Bluetooth® 
(PBAP – Phonebook Access Profile), voor zover deze functie 
door de mobiele telefoon wordt ondersteund, Bluetooth®-
audiostreaming, usb- en Aux-audio-in aansluiting voor draag-
bare spelers en een sleuf voor een sd-geheugenkaart. Aan - 
sluitmogelijkheden voor andere opties, waaronder Becker® 
MAP PILOT en achteruitrijcamera.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen vanaf bouwjaar september 2013.

interieurcomfort Elektronica 
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03 AUDIO 50 APS-bedieningspaneel met dvd-wisselaar
Navigatiesysteem en car-hifi gecombineerd in één apparaat dat vanaf het multifunctionele stuurwiel 
kan worden bediend. Dynamische routegeleiding met behulp van de RDS/TMC-functie. Pijlnavigatie  
op het 5-inch TFT-kleurendisplay. Bluetooth® Connectivity voor automatische overdracht van adressen 
met standaard handsfreefunctie, radio met dubbele tuner en vierkanaals versterker, alsmede aan-
sturing van dvd-wisselaar. Als optie leverbaar zonder dvd-wisselaar.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.

04 COMAND APS
Het innovatieve multimediasysteem combineert moderne hifi met intelligente navigatie vanaf de 
harde schijf (voor heel Europa): het 6,5-cm kleurendisplay met kaartweergave in hoge resolutie en 
de dynamische routegeleiding (fileherkenning met behulp van de TMC-functie) zorgen ervoor dat de 
bestuurder optimaal van informatie wordt voorzien. Een opslagruimte van 4 GB biedt plaats aan  
uw favoriete muziek in mp3-formaat. Natuurlijk kan COMAND APS ook audio- of video-dvd’s weer-
geven. COMAND APS kan vanaf het multifunctionele stuurwiel worden bediend. Als optie leverbaar 
met dvd-wisselaar.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.

05 iPod-interfacekit
Bedien uw iPod® comfortabel vanaf het multifunctionele stuurwiel: navigeer door de menu’s, regel 
de weergave en het volume en laat de gekozen titel weergeven op het combi-instrument. De iPod 
wordt hierbij veilig uit het zicht in het dashboardkastje aangesloten en tegelijkertijd opgeladen.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.
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02 Telefoonmodule met Bluetooth®

Met de Mercedes-Benz telefoonmodule kunt u via het 
handsfreesysteem in uw auto telefoneren, zonder dat u 
daarbij uw mobiele telefoon hoeft aan te sluiten. U 
hoeft dan nooit meer uw mobiele telefoon uit uw jaszak 
te halen om deze in de telefoonhouder te plaatsen, 
waardoor u uw mobiele telefoon ook nooit meer vergeet 
mee te nemen uit de auto.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar 
augustus 2013.

03 Comfortbedieningselement met Bluetooth® 
Dankzij het comfortbedieningselement kunt u gemak-
kelijk telefoneren met Bluetooth® en hebt u snel toegang 
tot het interne telefoongeheugen. Met behulp van het 
display kunt u alles rechtstreeks op de telefoonmodule 
doen. (Alleen leverbaar in combinatie met code ET5.)

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar 
augustus 2013.

01 Houders voor mobiele telefoons 
Bij de keuze van een mobiele telefoon voor uw Mercedes-Benz 
bent u onafhankelijker dan ooit tevoren: met een eenvoudige 
klik kunnen de houders worden verwisseld – net zo snel als 
de telefoon in de houder wordt geplaatst. Wisselen van 
mobiele telefoon en zelfs het gebruik van verschillende 
modellen vormt nu geen enkel probleem meer. En daarbij 
blijft u altijd over bijzonder comfortabele telefoontechniek 
beschikken. 

Andere pluspunten: 
  Optimale ontvangst dankzij het gebruik van de buiten-
antenne van de auto.

  Accu-oplaadfunctie voor de mobiele telefoon. 
  Toegang tot het interne telefoongeheugen. 
  Comfortabele bediening vanaf het multifunctionele 
stuurwiel. Alleen in combinatie met comforttelefonie 
(code 386). 

  Er zijn houders leverbaar voor een groot aantal mobiele 
telefoons van: Nokia, Apple®, BlackBerry, Sony Ericsson. 

Meer informatie over telefoneren in de auto vindt u 
op onze website www.mercedes-benz.com/connect. 
Uw Mercedes-Benz dealer vertelt u graag meer.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar 
augustus 2013.

interieurcomfort Elektronica 
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Tachograaf 
Volgens de EU-wetgeving is de tachograaf verplicht voor zakelijk gebruikte voer-
tuigen vanaf een toegestaan totaalgewicht vanaf 3,5 ton. De tachograaf is ook bij 
personenvervoer vanaf negen personen vereist. Snelheid en rusttijden worden 
beveiligd tegen manipulatie vastgelegd, zodat deze snel en eenvoudig kunnen worden 
geregistreerd en elektronisch kunnen worden geanalyseerd. Buiten de EU kan de 
modulaire tachograaf worden gebruikt.

04 Tachograaf digitaal

Tachograaf modulair | Niet afgebeeld

Kabelset | Niet afgebeeld

05 Cruisecontrol
De cruisecontrol vermindert de fysieke belasting van de bestuurder bij het  
aanhouden van snelheidsbegrenzingen, bij lange ritten en als er met een  
aan hangwagen wordt gereden. De geselecteerde snelheid wordt opgeslagen  
en aangehouden, terwijl de gehele tijd ook zelf gas kan worden gegeven. 
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interieurcomfort Elektronica 

01 Ultrasone achteruitrijhulp
De achteruitrijhulp ondersteunt de bestuurder door met behulp van ultrasoon geluid eventuele obstakels  
achter het voertuig, tot een afstand van 1,60 m, waar te nemen. Geluidssignalen maken veilig manoeuvreren  
en inparkeren gemakkelijker. Als optie is de bijbehorende regeleenheid leverbaar.

02 Monitor voor achteruitrijcamera
Multifunctioneel: de monitor van de achteruitrijcamera is draai- en kantelbaar zodat deze optimaal kan worden 
afgesteld. Het 7-inch TFT-display wordt automatisch geactiveerd als er achteruit wordt gereden en kan met de 
functietoetsen worden bediend, net als het volume. Tijdens pauzes kan op de monitor een dvd-speler worden 
aangesloten. De in de opbergruimte voorgemonteerde monitor is eenvoudig en snel uit en in te klappen.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.

03 Achteruitrijcamera
Innovatie met systeem: de achteruitrijcamera ondersteunt de bestuurder bij het manoeuvreren. Meteen vanaf 
het moment dat achteruit word gereden. De camera wordt automatisch geactiveerd zodra de achteruitversnelling 
wordt ingeschakeld. Met de ingebouwde microfoon hoort u tegelijkertijd wat er zich achter het voertuig afspeelt. 
Het systeem kan op het COMAND-display of de monitor voor de achteruitrijcamera worden aangesloten.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.

Parametreerbare speciale module voor eigen 
opbouwoplossingen | Niet afgebeeld
De regeleenheid van de parametreerbare speciale module vormt de interface 
tussen de elektronica van de voertuigfabrikant en de carrosseriebouwer.  
Door middel van de speciale module kunnen specifieke functies, zoals de 
arbeidstoerentalregeling, worden gerealiseerd en uitgebreid. Hiervoor zijn  
10 ingangen en 20 uitgangen beschikbaar.

Airconditioning | Niet afgebeeld
Of het nu zomer of winter is: met een druk op de knop stelt u een met behulp 
van een sensor geregelde behaaglijke temperatuur in. De airconditioning zorgt 
tegelijkertijd voor een lagere luchtvochtigheid en voorkomt zo dat de ruiten 
beslaan. Bovendien beschermt het geïntegreerde filter tegen pollen en stof. De 
airconditioning dient door gekwalificeerd personeel te worden gemonteerd,  
bijvoorbeeld bij uw Mercedes-Benz dealer.
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interieurcomfort Bescherming en behoud 

01 Ripsmatten
Het uiterst stevige ripsmateriaal met een lange levensduur vormt 
een ideale combinatie met de elegante uitstraling. Andere plus-
punten: perfecte pasvorm, slipvaste bevestiging, langdurig reukvrij.

02 Rubbermatten
Door het vuil- en waterafstotende rubber wordt de vloerbekleding 
beschermd. Daarnaast zijn de matten slipvast en eenvoudig te  
reinigen. Bovendien passen ze qua vorm en design perfect in het 
interieur. Met Mercedes-Benz logo in reliëf.

03 Veloursmatten
Elegant, hoogwaardig, zeer slijtvast tuftvelours met een lange 
levensduur, met metalen plaatje met opschrift ’Sprinter’. 
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04 Stoelhoes
Optimale pasvorm in origineel design. De stoelhoezen zijn 
uitgevoerd in de kleuren en dessins van de originele stoelen 
en leverbaar voor vrijwel alle stoelvarianten. Tegelijkertijd 
blijven speciale functies als het geïntegreerde tafeltje van de 
tweezits bijrijdersbank en de ISOFIX-bevestiging volledig 
bruikbaar.

05 Beschermhoes
Komen overal en altijd van pas: de stevige, olie- en vuilafsto-
tende beschermhoezen zijn eenvoudig aan te brengen, waar-
door ze zowel voor even in de werkplaats als voor langere 
duur op bijvoorbeeld bouwlocaties kunnen worden gebruikt.

06 Opbergbox onder tweezits bijrijdersbank
De opbergbox is gemaakt van stootvaste kunststof en volledig 
afgestemd op het frame van de stoelbak. De box biedt een 
royale en nette opbergruimte aan de linkerzijde van de bank. 
Hierdoor kunnen de meegeleverde scheidingswand en hang-
mappen worden gebruikt. De opbergbox beschermt de binnen - 
zijde van de stoelbak tegen beschadiging en zorgt ervoor dat 
er geen kleine voorwerpen kwijtraken. De box wordt gewoon in 
de beschikbare ruimte geplaatst. De box is precies op maat 
en klemt daardoor zichzelf vast.

07 Koelbox
Voor als de rit eens een keer wat langer duurt: de van hygiëni-
sche, eenvoudig te reinigen kunststof gemaakte box zorgt via 
de 12V-aansluiting ook op langere ritten voor constante en 
betrouwbare koeling. Dankzij het speciale gordelsysteem kan 
de box veilig in de laadruimte worden ondergebracht – met  
de draagriem kan de box ook met de hand worden vervoerd. 
De koelbox heeft een inhoud van 16 liter.
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interieurcomfort Bescherming en behoud | Kinderveiligheid

01 Klembord
Handige onderlegger die gewoon aan het stuurwiel 
wordt gehangen. Met praktische klembevestiging voor 
uw documenten.

02 Officebag
Laptop- en aktetas van slijtvast polyester met handige 
indeling voor uw spullen. De tas kan met de geïnte-
greerde riemen aan de rugleuning en hoofdsteun van de 
bijrijdersstoel worden bevestigd. Hierdoor kan de tas 
zelfs tijdens de rit geopend blijven.

03 Kleerhanger
U komt zonder kreuken aan met deze kleerhanger van 
verchroomd metaal die net zo elegant als handig is. 
Eenvoudig te bevestigen aan de hoofdsteun aan bestuur - 
ders- of voorpassagierszijde.

04–05 Cockpituitvoeringen
Twee alternatieve uitvoeringen voor lamellen en 
middenconsolepaneel passen perfect in het cock-
pitdesign en verlenen het interieur een persoonlijke 
touch. 3D-lak zilverkleurig [04] of wortelnotenhout 
zwart [05]: beide varianten zijn gemaakt van hoog-
waardige kunststof en zijn eenvoudig op de plaats 
van de originele onderdelen te monteren.

Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en  
met bouwjaar augustus 2013.
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07 Kinderzitje DUO plus
Optimale veiligheid voor kinderen van ongeveer 8 maanden 
tot 4 jaar (9 tot 18 kg). Standaard uitgerust met onder 
andere TopTether, een extra gordel om het hoofdgedeelte 
vast te zetten, in hoogte verstelbare schoudergordel, 
ventilatiekanalen en ISOFIX-verankering. 

08 Kinderzitje KIDFIX
Stoelverhoging met in hoogte verstelbare rugleuning voor 
optimale bescherming bij aanrijdingen van opzij. Naast 
de bevestiging aan de driepuntsgordel kan KIDFIX ook aan 
de ISOFIX-verankering worden bevestigd. Voor kinderen 
van ongeveer 3,5 tot 12 jaar (15 tot 36 kg).

09–10 Verwisselbare hoes voor hoofdgedeelte
Leverbaar voor modellen BABY-SAFE plus II, DUO plus  
en KIDFIX in de kleuren flanelgrijs en chilirood [09 en 10].

Mercedes-Benz kinderveiligheid
Mercedes-Benz kinderzitjes zijn leverbaar in het dessin Limited 
Black. De hoezen zijn wasbaar en zeer slijtvast. Als optie zijn voor de 
kinderzitjes BABY-SAFE plus II, DUO plus en KIDFIX verwisselbare 
hoezen voor het hoofdgedeelte leverbaar in de kleuren flanelgrijs 
en chilirood [foto 09 en 10]. Alle kinderzitjes zijn ook te gebruiken  
in modellen zonder ISOFIX-verankering. Uw Mercedes-Benz dealer 
geeft u graag meer informatie.

06 Kinderzitje BABY-SAFE plus II
Door de diepe kuip worden baby’s nog beter beschermd, 
vooral bij een aanrijding van opzij. De speciale vulling zorgt 
ervoor dat de bijzonder kwetsbare lichaamsdelen van baby’s 
niet worden belast. Geschikt voor baby’s tot ongeveer 15 maan - 
den (tot 13 kg). 

Tot  
15 maanden

Tot  
13 kg

8 maanden  
tot 4 jaar

9 tot  
18 kg

3,5 tot  
12 jaar

15 tot  
36 kg
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Herkenbaar op weg.
Hier gaat het erom accenten te plaatsen. Geef uw Sprinter 
met originele accessoires een persoonlijke touch. Met de 
lichtmetalen velgen en bijbehorende accessoires bepaalt 
u zelf de uitstraling die bij uw onderneming past. 

Tot in het kleinste detail. 
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lichtmetalen velgen Velgen | Velgaccessoires 

01 Zeven-dubbelspaaks velg
Afwerking: briljantzilver
Velg: 6,5 J x 17 ET 62 | Band: 235/60 R17
B6 656 0390

02 Zesspaaks velg
Afwerking: zwart
Velg: 6,5 J x 16 ET 62 | Band: 235/65 R16
B6 657 0023

03 Zesspaaks velg
Afwerking: briljantzilver
Velg: 6,5 J x 16 ET 62 | Band: 235/65 R16
B6 657 0022

04 Wieldop 
Briljantzilverkleurig: met de 16-inch (40,6-cm)  
wieldop van kunststof vervullen we meteen  
twee wensen: het wiel wordt tegen vuil beschermd 
en uw Sprinter wordt visueel verfraaid.

Naafdoppen 
Beschermen de naaf tegen vuil en vormen een  
stijlvolle blikvanger. Leverbaar in de volgende  
uitvoeringen:

05 Klassiek roadster-design, zwart 
Klassiek roadster-design, blauw | Niet afgebeeld
Zwart met chromen ster | Niet afgebeeld
Ster in reliëf | Niet afgebeeld
Titaanzilver met chromen ster | Niet afgebeeld

06 Bandenspanningsmeter
Voor het controleren van de bandenspanning onderweg en thuis. 
Een optimale bandenspanning bespaart namelijk brandstof en 
vermindert de bandenslijtage. Geschikt voor alle auto- en fiets-
banden. Met lederen etui.

07 Ventieldoppen, zwart
Schitterende accenten in een nieuw design. Beschermen de  
ventielen tegen vuil. Vierdelige set.

08 Sneeuwkettingen, snel te monteren
Exclusief voor de Sprinter: de sneeuwkettingen van fijnkorrelig 
rvs met chroom-mangaan-legering en verstevigde kettingschakels 
bieden een uitstekende grip op sneeuw en ijs. Natuurlijk zijn de 
kettingen eenvoudig en snel te bevestigen.

09 Spatscherm
Het spatscherm is vervaardigd van duurzame kunststof en voldoet 
aan de hoogste eisen voor kwaliteit en functionaliteit. Vuil en 
krassen op de carrosserie worden verminderd en tegelijkertijd 
wordt het zicht voor achteropkomend verkeer verbeterd.
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kwaliteit & veiligheid 

Door en door Mercedes.
Wie in een Mercedes-Benz rijdt, heeft daar zo zijn redenen 
voor. Waarom zou u dan bij de keuze van accessoires andere 
maatstaven hanteren? Mercedes-Benz originele accessoires 
maken de belofte van een gerenommeerd merk waar: toonaan - 
gevend op het gebied van design en technologie.

Met Mercedes-Benz originele accessoires wordt uw droomauto  
werkelijkheid – en blijft deze tegelijkertijd een échte Mercedes-Benz. 

 Dankzij individualisering die perfect aansluit op de filosofie  
van het Mercedes-Benz autodesign.

 Dankzij de perfecte maatvoering van de accessoires, 
ontleend aan de CAD-computergegevens van Mercedes-Benz 
Voertuigontwikkeling.

design en ontwikkeling



24 | 25

Zuberhoerbroschuere Sprinter.indd   25 25.07.13   09:38

Bij Mercedes-Benz staan kwaliteit en veiligheid hoog 
in het vaandel. Ook de Mercedes-Benz originele 
accessoires staan garant voor veiligheid.

 Dankzij de strengste veiligheidsmaatregelen 
en uitgebreide belastingstests, onder andere in 
crashtests of in de windtunnel.

 Dankzij een optimaal op elkaar afgestemde 
ontwikkeling van auto’s en Mercedes-Benz originele 
accessoires.

 Dankzij de hoogste normen, die vrijwel altijd 
strenger zijn dan de toepasselijke wetgeving.

 

Mercedes-Benz originele accessoires maken van 
meet af aan deel uit van het autoconcept, zodat  
functionele oplossingen overtuigend kunnen worden 
toegepast:

 De volledig geïntegreerde telematicaproducten 
kunnen veilig en comfortabel vanaf het 
multifunctionele stuurwiel worden bediend.

 Dakdragersystemen kunnen snel en zonder 
gebruik van extra gereedschap worden gemonteerd.

 Alle bedieningshandleidingen zijn op dezelfde 
manier opgebouwd en eenvoudig te begrijpen.

 

Niemand kent uw auto zo goed als onze mede-
werkers. Hetzelfde geldt voor Mercedes-Benz  
originele accessoires.

 Maak gebruik van de kennis van uw  
Mercedes-Benz dealer voor advies en service.

 Vertrouw op speciaal getraind personeel bij de 
montage van Mercedes-Benz originele accessoires.

kwaliteit en veiligheid

functionaliteit en bediening

advies en montage



Original_Zubehoer_fuer_den_Sprinter.indd   26 18.12.13   16:19

Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

AUDIO 102 12 A906 900 4401
AUDIO 152 12 A906 900 4301
AUDIO 50 APS-bedieningspaneel1, met dvd-wisselaar 13 A169 900 8500
Acculader (ECE-versie, 3,6 A) 07 A000 982 0121
Acculader (ECE-versie, 25 A) 07 A000 982 0321
Achterlicht ’Black Line’1, links 08 B6 656 1007
Achterlicht ’Black Line’1, rechts 08 B6 656 1008
Achteruitrijcamera1 16 op aanvraag
Adapter 06 A000 821 1856
Airconditioning 16 op aanvraag
Antislipmatten 06 op aanvraag

Bagagerek voor hoog dak (LH2), middelste deel (zonder steunpoten) 05 B6 656 0813
Bagagerek voor hoog dak (LH2), voorste en achterste gedeelte 
(zonder steunpoten) 

05 B6 656 1014

Bagagerek voor normaal dak (LH1), middelste deel (zonder steunpoten) 05 B6 656 0811
Bagagerek voor normaal dak (LH1), voorste en achterste gedeelte 
(zonder steunpoten) 

05 B6 656 1013

Bandenspanningsmeter 23 B6 658 8140
Becker® MAP PILOT2 11 A906 900 0302
Beschermhoes 19 op aanvraag

C-rail 05 op aanvraag
COMAND APS-bedieningspaneel1 13 A169 900 7800
COMAND APS-bedieningspaneel1, met dvd-wisselaar 13 A169 900 7900
Cockpituitvoeringen1, 3D-lak zilverkleurig 20 op aanvraag
Cockpituitvoeringen1, wortelnotenhout zwart 20 op aanvraag
Comfortbedieningselement met Bluetooth® 1 14 B6 656 1020
Cruisecontrol, voor automatische transmissie 15 B6 656 0975

Dakbasisdrager, drie dwarssteunen met zes steunpoten 05 B6 656 0801
Dakbasisdrager, één dwarssteun met twee steunpoten 05 B6 656 0800

Gordels en ogen voor verankering van de lading: 
Spanband met twee dubbele spanklemmen 07 B6 656 0748
Twee viervoudige spanklemmen voor vloerrails, zonder spanbanden 07 B6 656 0817
Vier dubbele spanklemmen, zonder spanbanden 07 B6 656 0749

Hoge hoekelementen voor dakbasisdrager 05 B6 656 0806
Houders voor mobiele telefoons1

Het assortiment wordt regelmatig geactualiseerd. Vraag ernaar bij uw Mercedes-Benz dealer. 
14 op aanvraag

iPod-interfacekit1 13 B6 782 4559

Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Limited Black 21 A000 970 2000 9H95
Kinderzitje DUO plus, Limited Black 21 A000 970 1600 9H95
Kinderzitje KIDFIX, Limited Black 21 A000 970 1900 9H95

Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Kleerhanger 20 A000 814 0132
Klembord 20 B6 656 0388
Koelbox 19 B6 656 0300

Ladderhouder voor dakbasisdrager 05 B6 656 0807
Lichtmetalen velgen: 

Zesspaaks velg  (briljantzilver)
Velg: 6,5 J x 16 ET 62 | Band: 235/65 R16

23 B6 657 0022

Zesspaaks velg (zwart)
Velg: 6,5 J x 16 ET 62 | Band: 235/65 R16

23 B6 657 0023

Zeven-dubbelspaaks velg (briljantzilver) 
Velg: 6,5 J x 17 ET 62 | Band: 235/60 R17

23 B6 656 0390

Looprol voor dakbasisdrager en bagagerek 05 B6 656 0816

MediaNavigationCenter1 11 A906 906 1600
Monitor voor achteruitrijcamera1 16 op aanvraag
Multifunctionele box 07 B6 656 0323

Naafdoppen 23 op aanvraag
Navigatie COMAND APS1 13 B6 656 0747
Navigatie SOUND 50 APS1 11 B6 656 0744
Navigatie-dvd Europa voor AUDIO 50 APS 11 op aanvraag
Navigatie-dvd Europa voor COMAND APS 11 op aanvraag

Officebag 20 B6 656 0417
Opbergbox onder tweezits bijrijdersbank 19 B6 656 0921

Parametreerbare speciale module voor eigen opbouwoplossingen 16 B6 656 0734

Set reservelampen 07 B6 656 0805
Sjorgordel 07 A000 890 0294
Sjorgordels, twee stuks 07 B6 656 0321
Sneeuwkettingen, snel te monteren 23 op aanvraag
Spatschermen, set, achter 23 op aanvraag
Spatschermen, set, voor 23 B6 656 0780
Steunpoten voor bagagerek, twee stuks 05 B6 656 0814
Steunpoten voor bagagerek, zes stuks 05 B6 656 0815
Stoelhoes 19 op aanvraag

Tachograaf digitaal 15 B6 656 0870
Tachograaf kabelset 15 op aanvraag
Tachograaf modulair 15 B6 656 0874
Telefoonmodule met Bluetooth®1 14 op aanvraag

INDEX 
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Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Trekhaak, dwarsdrager 06 op aanvraag
Trekhaak, elektro-inbouwsets 06 op aanvraag
Trekhaak, kabelset 06 op aanvraag
Trekhaak, kogelkop vast 06 B6 656 0896
Trekhaak, met vastgelaste kogelkop 06 op aanvraag
Trekhaaksysteem Variobloc 06 B6 684 8912
Trekhaaksysteem, kogelkop afneembaar, voor Variobloc 06 B6 684 0895

Ultrasone achteruitrijhulp 16 B6 656 0666

Veiligheidsvest, oranje 07 A000 583 0461
Veiligheidsvesten, per twee verpakt, oranje/geel 07 A000 583 0361
Ventieldoppen, zwart 23 B6 647 2002
Verchroomde lamellen voor grille1 08 B6 656 0948
Verchroomde lamellen voor grille2 08 op aanvraag
Verw. hoes hoofdgedeelte BABY-SAFE plus II, chilirood 21 A000 970 0156 3E16
Verw. hoes hoofdgedeelte BABY-SAFE plus II, flanelgrijs 21 A000 970 0156 7N37
Verw. hoes hoofdgedeelte DUO plus, chilirood 21 A000 970 0356 3E16
Verw. hoes hoofdgedeelte DUO plus, flanelgrijs 21 A000 970 0356 7N37
Verw. hoes hoofdgedeelte KIDFIX, chilirood 21 A000 970 0256 3E16
Verw. hoes hoofdgedeelte KIDFIX, flanelgrijs 21 A000 970 0256 7N37
Vloermatten 

Ripsmatten 18 op aanvraag
Rubbermatten 18 op aanvraag
Veloursmatten 18 op aanvraag

Wieldop 23 B6 656 0733
Winddeflector zijruit 08 B6 656 0104

Zonneklep1 08 B6 656 0920

Lichtmetalen velgen worden zonder banden, velgbouten, ventieldoppen en naafdoppen geleverd.

Overige kleuren van de artikelen vindt u in de prijslijst behorende bij deze brochure.

1  Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen tot en met bouwjaar augustus 2013.

2  Artikel uitsluitend leverbaar voor Sprinter-modellen vanaf bouwjaar september 2013.
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