
Originele accessoires
voor de V-Klasse.





TELEMATICA 04–11

EXTERIEUR  12–17

INTERIEUR 18–23

CARGO & CARE 24–31

INDEX 34–35



01



02

TELEMATICA 04–11

01 Garmin® MAP PILOT 06
02 iPad®-integratie achter 06



01

02

Multimedia en navigatie.

01 Garmin® MAP PILOT
Verandert uw AUDIO 20-radio in een krachtig navigatiesysteem  
met 3D-kaartweergave. Garmin® MAP PILOT maakt gebruik van het 
standaard 17,8-cm kleurendisplay en kan comfortabel worden  
bediend met behulp van de controller van de auto en de toetsen van  
het AUDIO 20-systeem. Leverbaar voor een groot aantal landen.

02 iPad®-integratie achter
Met het comfortabele docking station kunt u alle gebruikelijke  
functies van uw iPad® ergonomisch en veilig gebruiken. Alle aan-
sluitingen, waaronder de hoofdtelefoon, blijven beschikbaar. De  
houder kan in elke richting 90° worden gekanteld en gedraaid. 
Leverbaar voor iPad® 2, iPad® 3 en iPad® 4.

03 Media-interface consumer-kabel
Bedien uw iPod®, iPhone® of andere apparaten met micro-usb- 
aansluiting comfortabel vanaf het multifunctionele stuurwiel of  
uw audiosysteem. Laat de door u geselecteerde nummers, uit-
voerende artiesten of bestandsmappen in het combi-instrument of  
op het scherm van uw audiosysteem weergeven. En laad boven - 
dien de accu van uw apparaat op – met behulp van de universele 
interface in de middenconsole.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website www.mercedes-benz.com/connect.
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04 AUDIO 20 CD met cd-wisselaar voor zes cd’s
Radio met dubbele tuner en 17,8-cm TFT-kleurendisplay. Bluetooth®-interface 
met handsfreefunctie en audiostreaming. De cd-wisselaar is geschikt voor 
mp3.

05 Achteruitrijcamera
Wordt automatisch ingeschakeld wanneer de achteruitversnelling wordt geko-
zen. Ondersteunt de bestuurder bij het langs- en dwarsparkeren. Statische en 
dynamische hulplijnen laten de bestuurder de stuurhoek en afstand zien.
Onder voorbehoud vanaf derde kwartaal 2014 leverbaar.
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01 COMAND Online
Volledig geïntegreerd high-end multimediasysteem met navigatie vanaf harde schijf, 
internetbrowser en telefonie, alsmede dvd-video en Music Register op 21,3-cm  
kleurendisplay met hoge resolutie. Comfortabel en veilig te bedienen met de bedie-
ningselementen van de auto: van het multifunctionele stuurwiel tot het touchpad  
met tekstherkenning.
  Snelle navigatie vanaf harde schijf met 3D-kaartweergave, snelheidslimietassistent en 
automatische fileherkenning (TMC Pro).

  Geïntegreerde wifi-hotspotfunctionaliteit voor gebruik van wifi-apparaten in de auto 
(voor internetgebruik via wifi is een mobiele telefoon benodigd).

 Sms-berichten/e-mails schrijven en voorlezen.
  Music Register met opslagruimte van 10 GB voor diverse audio- en videobestanden 
(mp3, wma, aac, mpeg, avi tot 720 p) en usb-aansluiting.

  Bluetooth®-interface met handsfreefunctie en audiostreaming voor muziekweergave. 
Sleuf voor sd-geheugenkaart.

  Dvd-video met Coverflow-weergave.
  Spraakbedieningssysteem LINGUATRONIC voor audio, telefoon, navigatie en zoeken 
naar muziek.

 Digitale, animated gebruikshandleiding.
 Ondersteuning van Mercedes-Benz apps.
 Navitainmentfuncties.

02 Mercedes-Benz apps voor COMAND Online
Gebruik van Mercedes-Benz apps voor COMAND Online:

Nieuwsberichten: u hebt met categorieën als economie, politiek en technologie 
toegang tot nieuws uit de hele wereld.
Parkeerplaats zoeken: in de omgeving van de locatie van uw auto of bestemming 
kunt u zoeken naar parkeergelegenheden.
Financieel nieuws: u ontvangt informatie van het gerenommeerde financiële 
bureau Morningstar over indexen en koersen. Wij wijzen u erop dat de koersen niet 

in realtime worden doorgegeven.
Vluchtinformatie: actuele vluchtinformatie direct op uw COMAND Online-systeem: 
vertrek- en aankomsttijden, gates, vluchtstatus enzovoorts.

Meer informatie over de Mercedes-Benz apps vindt u op onze website apps.mercedes-benz.com
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03 Sd-kaart met reis- en restaurantgids Europa voor COMAND 
Online, versie 2013/2014
Hier vindt u informatie over restaurants, hotels, bezienswaardig-
heden en prachtige routes in Europa uit de bekende rode en groene 
gidsen van Michelin. Voor de in de gids vermelde tips en routes kunt 
u beschikken over audiobestanden, afbeeldingen en toelichtingen. 
De sd-kaart voor Europa is verkrijgbaar bij uw Mercedes-Benz dealer en kan ook worden 
gedownload uit de Mercedes-Benz online app store.  

04 Navigatie-update Europa voor COMAND Online
Wist u dat wij elk jaar 20 % van de gegevens van onze navigatie-
updates bijwerken? Hieronder vallen niet alleen nieuwe wegen en 
afslagen, maar ook aangepaste verkeersregelingen, nieuwe nut - 
tige plaatsen als tankstations en restaurants, en pas gedigitaliseerde 
landen, met name in Oost-Europa.
Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie. 

Meer informatie over de 
Mercedes-Benz apps vindt  
u op onze website  
apps.mercedes-benz.com
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1  Met SAP (Sim Access Profile) kan de sim-kaart van uw mobiele telefoon worden 
uitgelezen.

2  Alleen in combinatie met comforttelefonie (code 386). Meer informatie over de tele-
foonmodule, software-updates en een lijst met ondersteunde mobiele telefoons vindt 
u op www.mercedes-benz.com/connect in het gedeelte voor comforttelefonie.

01 Mercedes-Benz telefoonmodule met Bluetooth® (SAP1)2

Beleef internet, telefonie en navigatie in uw V-Klasse op een 
volstrekt nieuwe wijze – dankzij de combinatie van de 
Mercedes-Benz telefoonmodule met Bluetooth® (SAP) en het 
COMAND Online multimediasysteem. Hierbij kunt u tegelij-
kertijd telefoneren, gebruikmaken van Mercedes-Benz apps 
en sms-berichten laten voorlezen. De telefoonmodule zorgt 
met behulp van de geïntegreerde umts-module en de directe 
aansluiting op de autoantenne voor een snelle, stabiele en 
veilige verbinding van COMAND Online met internet. De modu-
le is compatibel met alle COMAND-systemen vanaf generatie 
NTG4.5. Vanaf NTG5 is zelfs highspeed internet beschikbaar: 
de gegevensoverdracht/-verbinding per usb-kabel is tot 
zeven keer zo snel als een Bluetooth®-verbinding.
De telefoonmodule kan als vast ingebouwde telefoon  
en als gegevensmodem worden gebruikt. Dankzij de gateway-
functionaliteit van de module kan parallel de telefoon worden 
gebruikt – met alle functies van comforttelefonie (code 386): 
comfortabele bediening via uw multimediasysteem, hands-
free telefoneren met gebruikmaking van persoonlijke contact-
gegevens op de sim-kaart van uw mobiele telefoon en nog 
veel meer. Daarnaast wordt uw mobiele telefoon, indien nodig, 
via de usb-aansluiting van stroom voorzien.
Naar keuze kan de telefoonmodule met Bluetooth® (SAP) 
gebruikmaken van de sim-kaart in uw mobiele telefoon of van 
een sim-kaart die in de module zelf wordt geplaatst, zodat u 
voor de verbinding niet afhankelijk bent van uw mobiele tele-
foon. Veel providers bieden hiervoor zogenoemde multi- 
sim-kaarten bij uw bestaande contract aan.

Telefoonmodule + 
sim

Telefoonmodule + 
mobiele telefoon
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02 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 het 
plaatsen van de telefoon in de houder zelf. Wisselen van 
mobiele telefoon en zelfs het gebruik van verschillende model-
len 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 buitenantenne 
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 EH4).

 
Er zijn houders leverbaar voor een groot aantal  
mobiele telefoons van:

Nokia:  6303, 6303i classic
Apple®: iPhone® 5, iPhone® 4s, iPhone® 4
BlackBerry: 9900 Bold, 9790 Bold, 9780 Bold, 9700 Bold

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.

Meer informatie over 
telefoneren in de auto  
vindt u op onze website.

TELEMATICA  10 · 11
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01 48,3 cm (19 inch)  
zestienspaaks velg 14



01  48,3 cm  19"

02  48,3 cm  19"

01 Zestienspaaks velg
Afwerking: zwart, glanzend
Velg: 8 J x 19 ET 52 | Band: 245/45 R19
A447 401 2700 7X23

Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.

02 Vijf-dubbelspaaks velg
Afwerking: zwart, glanzend
Velg: 8 J x 19 ET 52 | Band: 245/45 R19
A447 401 1500 7X23

03 Tien-dubbelspaaks velg
Afwerking: zwart, glanzend
Velg: 7,5 J x 18 ET 52 | Band: 245/45 R18
A447 401 3700 7X23

Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar.

04 Vijf-dubbelspaaks velg
Afwerking: tremoliet metallic, glanzend
Velg: 7,5 J x 18 ET 52 | Band: 245/45 R18
A447 401 0501 7X44

Ronduit perfect.



04  45,7 cm  18"

03  45,7 cm  18"

EXTERIEUR  14 · 15

De lange weg naar de top.
Mercedes-Benz lichtmetalen velgen maken niet alleen uw auto fraaier, 
maar verhogen ook de veiligheid.
Alle velgen zijn namelijk qua belasting en afmetingen perfect op uw 
auto afgestemd. Maar voordat onze lichtmetalen velgen daadwerkelijk 
onder uw auto mogen worden aangebracht, worden ze aan een uitge-
breid ontwikkelings- en testprogramma onderworpen. Elk nieuw velg-
ontwerp moet daarbij diverse bestendigheidstests doorlopen conform 
strenge Mercedes-Benz richtlijnen, waarvan de vereisten boven de wet-
telijk voorgeschreven norm liggen. Daarbij horen simulaties van reële 
verkeersomstandigheden. Daarnaast worden de gebruikte materialen 
uitvoerig onderzocht met ultramoderne röntgenapparatuur.
Glanzende velgen worden bovendien onderworpen aan tests met ver-
nevelde pekel om de corrosiebestendigheid vast te stellen en gedurende  
28 dagen aan wisselende klimatologische omstandigheden blootgesteld. 
Pas nadat alle tests succesvol zijn doorlopen, mogen Mercedes-Benz 
originele lichtmetalen velgen in het assortiment worden opgenomen. 
Gebruik dan ook uitsluitend door Mercedes-Benz goedgekeurde licht-
metalen velgen voor uw auto.

Kwaliteit
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01  43,2 cm  17"

03  40,6 cm  16"

02  43,2 cm  17"
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01 Multispaaks velg
Afwerking: vanadiumzilver metallic
Velg: 7 J x 17 ET 51 | Band: 225/55 R17
A447 401 2300 7X45

02 Vijfspaaks velg
Afwerking: vanadiumzilver metallic, glanzend
Velg: 7 J x 17 ET 51 | Band: 225/45 R17
A447 401 2200 7X45

03 Tienspaaks velg
Afwerking: vanadiumzilver metallic
Velg: 6,5 J x 16 ET 52 | Band: 205/65 R16
A447 401 0301 7X45

04 Spatschermen
Beschermen de onderzijde en flanken tegen 
steenslag en vuil. Per set van twee stuks  
voor de voor- en achterzijde. Zwart, met nerf-
structuur.

 Sneeuwkettingen | niet afgeb.
Stevige kettingen voor extreme omstandigheden 
en uitstekende tractie op sneeuw en ijs. 
Snelle montage met sluiting aan de voorzijde.

 Naafdoppen
Beschermen de naaf tegen vuil.  
Leverbaar in de volgende uitvoeringen:

05 Klassiek roadster-design in zwart
06 Klassiek roadster-design in blauw
07 Matzwart met chromen ster
08 Zwart met chromen ster
09 Himalayagrijs met chromen ster
10 Titaanzilver met chromen ster

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

12 Bandenspanningsmeter
Voor het controleren van de bandenspanning 
onderweg en thuis. Een optimale banden-
spanning bespaart namelijk brandstof en ver-
mindert de bandenslijtage. Geschikt voor  
alle personenwagen- en fietsbanden. Met lede-
ren etui.
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Groot incasseringsvermogen.
Met vloermatten van Mercedes-Benz speelt u altijd op zeker. Elke 
vloermat moet immers eerst zijn ster verdienen voordat deze uw inte-
rieur tegen vuil en vocht mag beschermen. De vloermatten worden 
onder andere aan tests onderworpen waarbij het oppervlak langdurig 
wordt belopen en geschuurd. Zonlicht, vuil en belasting mogen het 
uiterlijk niet aantasten.
U kunt zichzelf het beste in uw eigen auto overtuigen van de hoog-
waardige kwaliteit van Mercedes-Benz vloermatten. De matten zijn 
nauwkeurig afgestemd op de maten van de beenruimte, zijn aan de 
bestuurderszijde met clips slipvast aan de bodem bevestigd, en kunnen 
niet worden vervormd dankzij de gelaagde constructie. Kortom, de 
vloermatten zijn door en door bestendig.

Kwaliteit
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Veilig en comfortabel.

01 Rubbermat STANDAARD
Stevige kunststof van hoge kwaliteit. Eigentijds design met lager liggende 
gedeeltes en opstaande rand. Voorzien van Mercedes-Benz ster.

02 Ripsmat STANDAARD
Duurzaam en slijtvast naaldvilt, met geborduurd opschrift  

’Mercedes-Benz’.

03 Veloursmat STANDAARD
Elegant, hoogwaardig tuftvelours, met geborduurd opschrift 

’Mercedes-Benz’.

04  Bekerhouder
Fraaie bekerhouder voor de derde rij zitplaatsen. Om blikjes en bekers 
tijdens de rit binnen handbereik te bewaren.
Onder voorbehoud vanaf vierde kwartaal 2014 leverbaar.

05 Instaplijst, verlicht
Opvallende blikvanger voor overdag en ’s nachts dankzij het  
schitterend wit verlichte opschrift.
Onder voorbehoud vanaf derde kwartaal 2014 leverbaar.

06  Kleerhanger
U komt zonder kreuken aan met deze kleerhanger van verchroomd 
metaal, die aan de hoofdsteunen van de voorstoelen te bevestigen is.

  Klembord | niet afgeb.
Luxe uitgevoerd klembord. Dankzij de speciale vormgeving kan  
het klembord op het stuurwiel worden bevestigd, waarmee een stevige 
ondergrond ontstaat voor administratieve werkzaamheden.

 Tachograaf | niet afgeb.
Alle rij- en rusttijden worden intern en op persoonlijke bestuurders-
kaarten vastgelegd, voor een optimale elektronische analyse.
Alleen voor modellen met voorbereiding voor tachograaf (code JV6). Onder voorbehoud 
vanaf derde kwartaal 2014 leverbaar.
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Tot  
15 maanden

Tot 13 kg

8 maanden  
tot 4 jaar

9 tot 18 kg

3,5 tot 12 jaar

15 tot 36 kg

 Mercedes-Benz kinderveiligheid
Uw auto is met automatische uitschakeling van de voorpas-
sagiersairbag met stoelbezettingssensor (optiecode U10)  
uitgerust. De voorpassagiersairbag wordt automatisch gedeac-
tiveerd zodra er een kinderzitje op de voorpassagiersstoel 
wordt geplaatst. Alle kinderzitjes zijn ook te gebruiken zonder 
ISOFIX-verankering. Mercedes-Benz kinderzitjes zijn lever-
baar 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 verwissel-
bare hoezen voor het hoofdgedeelte leverbaar in de kleuren 
flanelgrijs en chilirood [foto 04 en 05].

01 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 wor-
den belast. Geschikt voor baby’s tot ongeveer 15 maanden 
(tot 13 kg).

02 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 de hoofdsteun vast te zetten, 
in hoogte verstelbare schoudergordel, ventilatiekanalen en 
ISOFIX-verankering. In hoek verstelbaar.

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

04–05 Verwisselbare hoes voor hoofdgedeelte
Leverbaar voor de modellen BABY-SAFE plus II, DUO plus en 
KIDFIX in de kleuren flanelgrijs [04] en chilirood [05].

INTERIEUR  22 · 23
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Belastbaar en variabel.

01 Fietsdrager voor op de achterklep
Hoogwaardige drager van geëloxeerd aluminium,  
die snel en veilig kan worden gemonteerd op de ach-
terklep. Voor maximaal vier fietsen of twee ebikes, 
geschikt voor praktisch elk type en elke framemaat. 
De achterklep kan ook worden geopend als de fiets-
drager is gemonteerd. Zonder achterlichtherhaling en 
daarom ook zonder stroomvoorziening achter te 
gebruiken. Maximale belasting: 70 kg. Afsluitbaar.

02 Fietsdrager voor op de trekhaak
Comfortabele, afsluitbare fietsdrager voor op de trek-
haak voor het veilige vervoer van twee of drie fiet-
sen. Zeer eenvoudig op de trekhaak te monteren. En 
ook de fietsen zijn gemakkelijk op de draagrails te 
plaatsen. Maximale belading: 30 kg per fietsrail. Daar - 
door ook geschikt voor de meeste ebikes. De drager  
is opklapbaar, zodat deze ruimtebesparend kan worden 
opgeborgen in de bagageruimte, de vakantiewoning  
of thuis.

 03 Fietshouder New Alustyle
Uiterst lichte fietshouder die op uw relingdrager kan 
worden bevestigd. De fiets kan op twee manieren op 
de drager worden geplaatst: met de houder op het 
dak of vooraf met de houder op de grond. Omdat het 
ondersteunende frame kan worden neergeklapt, 
wordt de luchtweerstand aanzienlijk verminderd als 
de drager niet in gebruik is. Geschikt voor frame-
diameters tot 98 mm bij ronde buizen tot 110 x 70 mm 
bij ovale buizen. Hierbij dient rekening te worden 
gehouden met de toegestane maximale dakbelasting 
van uw model.

04 Spiraalslot
Afzonderlijk leverbaar als accessoire voor de  
fietshouder.

05 Adapter
Voor aanhangwagens met zevenpolige stekker.

 Trekhaak | niet afgeb.
Trekhaak met afneembare kogelkop. Eenvoudig  
te demonteren, zonder gereedschap.
Onder voorbehoud vanaf vierde kwartaal 2014 leverbaar.
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01 Relingdrager Alustyle
Flexibel en snel op de dakreling te bevestigen.

 Dakreling voor montage achteraf | niet afgeb.
Dakreling voor montage achteraf bij modellen die af fabriek niet met een dakreling zijn 
uitgerust. De set bestaat uit de dakreling en het benodigde bevestigingsmateriaal. 
Complete set voor het eenvoudig en snel achteraf monteren van een dakreling op een 
normaal dak.

02 Ski- en snowboardhouder New Alustyle Comfort
Voor maximaal zes paar ski’s1 of vier snowboards, afsluitbaar. De praktische uittrekfunctie 
vereenvoudigt het in- en uitladen.

03 Ski- en snowboardhouder New Alustyle Standaard
Voor maximaal vier paar ski’s1 of twee snowboards, afsluitbaar.
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 Mercedes-Benz dakboxen
Perfect op uw Mercedes-Benz afgestemd, aerodynamisch design van 
duurzaam materiaal. Voor optimale, snelle bevestiging op de reling-
drager. Comfortabel in- en uitladen, omdat de boxen aan beide zijden 
kunnen worden geopend. Eveneens aan beide zijden afsluitbaar.

04 Mercedes-Benz dakbox 330
Volume ongeveer 330 liter. Leverbaar in de kleur titaan metallic. 
Maximale belading 50 kg2.

05 Mercedes-Benz dakbox 400
Volume ongeveer 400 liter. Leverbaar in de kleuren matzilver en  
zwart metallic. Maximale belading 75 kg2. De greeplijst aan beide zijden 
maakt het openen en sluiten nog gemakkelijker.

06 Mercedes-Benz dakbox 450
Volume ongeveer 450 liter. Leverbaar in de kleuren matzilver en  
zwart metallic. Maximale belading 75 kg2. De greeplijst aan beide zijden 
maakt het openen en sluiten nog gemakkelijker.

07 Skihouder voor Mercedes-Benz dakboxen
Exact op de binnenmaten van de dakbox afgestemde skihouder om uw 
ski’s stevig te bevestigen.

 Skihouder voor dakbox 330:
Voor maximaal drie paar ski’s1.

 Skihouder voor dakbox 400:
Voor maximaal vier paar ski’s1.

 Skihouder voor dakbox 450:
Voor maximaal vijf paar ski’s1.

Comfortabel in- en uitladen 
omdat de dakboxen aan 
beide zijden kunnen worden 
geopend.

zwart metallic matzilver

1  Afhankelijk van het soort ski.
2  Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toegestane  
maximale dakbelasting van uw model.

CARGO & CARE  28 · 29
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01 Bagageruimtebak, hoog
Beschermt de bagageruimte tegen vuil en krassen. Lichte, stevige 
kunststof.

02 Bagageruimtebak, laag
Dé oplossing tegen vuil en krassen in de bagageruimte. Lichte, 
stevige kunststof.

03 Opbergbox
Stevige plaatsing voor voorwerpen die kunnen omvallen of ver-
schuiven, zoals boodschappentassen. Kan met behulp van verstel-
bare scheidingselementen in vier compartimenten worden  
onderverdeeld. Optimale functionaliteit alleen in combinatie met 
de bagageruimtebak, laag.

04 Multifunctionele box
De praktische opvouwbare box is bijzonder geschikt als bood-
schappenkrat en voor het vervoer van overige goederen. De box 
kan helemaal plat in elkaar worden gevouwen, is waterdicht  
en belastbaar tot 30 kg. Helemaal uitgevouwen kan de box boven-
dien als beschermingsmat worden gebruikt.

05 Sjorgordel
Zelfs zware goederen worden met de gordel gemakkelijk en veilig 
vastgezet.

06 Boodschappenkrat
Antraciet. Inklapbaar.
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07 Koelbox
De van hygiënische, eenvoudig te reinigen kunststof vervaardigde 
box zorgt door de 12V-aansluiting ook op langere ritten voor 
constante en betrouwbare koeling. Dankzij het speciale gordel-
systeem kan de box veilig in de bagageruimte worden vastgezet – 
en dankzij de draagriem overal mee naartoe worden genomen. 
De koelbox heeft een inhoud van 16,5 liter.

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

09 Reservelampenbox
In steeds meer landen is het voeren van reservelampen verplicht. 
In de compacte box zijn alle lampen voor de voor- en achterlichten 
direct bij de hand.

10 Gelijkrichter
Hiermee kan de koelbox thuis op een 230V-stopcontact worden 
aangesloten.

11 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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Met Mercedes-Benz originele accessoires wordt uw droomauto werke-
lijkheid – en blijft tegelijkertijd een échte Mercedes-Benz:

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

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

DeSiGN & ONtwiKKeliNG

Door en door Mercedes.



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 stren-
ger zijn dan de voorgeschreven wetgeving.

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

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

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

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.

Kwaliteit & VeiliGHeiD FUNCtiONaliteit & BeDieNiNG aDVieS & MONtaGe
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PAG.

Originele accessoires voor de V-Klasse.
Lichtmetalen velgen worden zonder 
banden, velgbouten en naafdoppen 
geleverd.
Overige kleuren van de producten vindt 
u in de prijslijst behorende bij deze 
brochure.

Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Fietsdrager voor op de achterklep 27 A447 890 1293
Fietsdrager voor op de trekhaak 
(ECE) voor max. drie fietsen

 
27

 
A000 890 0400

Fietsdrager voor op de trekhaak 
(ECE) voor max. 2 fietsen

 
27

 
A000 890 0300

Fietshouder New Alustyle 27 A000 890 0293

Garmin® MAP PILOT 06 A205 906 7001
Gelijkrichter 31 A000 982 0021

Houders voor mobiele telefoons
Het assortiment wordt regelmatig geactualiseerd. 
Vraag ernaar bij uw Mercedes-Benz dealer.

11 op aanvraag

Instaplijst, verlicht 21 op aanvraag
iPad®-integratie achter, kit 06 A218 820 1176

Kinderzitje BABY-SAFE plus II, Limited Black 23 A000 970 2000 9H95
Kinderzitje DUO plus, Limited Black, met ISOFIX 23 A000 970 1600 9H95
Kinderzitje KIDFIX, Limited Black, met ISOFIX 23 A000 970 1900 9H95
Kleerhanger 21 A000 814 0132
Klembord 21 B6 656 0388
Koelbox 31 B6 656 0300

Lader (ECE-versie, 25 A) 31 A000 982 0321
Lader (ECE-versie, 3,6 A) 31 A000 982 0121
Lichtmetalen velgen 14 vanaf pagina 14

Media-interface consumer-kabel, iPod® 06 A222 820 4315
Media-interface consumer-kabel, kit 06 A222 820 2600
Media-interface consumer-kabel, lightning 06 A222 820 0300
Media-interface consumer-kabel, micro-usb 06 A222 820 4415
Multifunctionele box 30 B6 656 0323

Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Achteruitrijcamera 07 op aanvraag
Adapter voor aanhangwagen 27 A000 821 1856
Apps voor COMAND Online 08 op aanvraag
AUDIO 20 CD 07 op aanvraag

Bagageruimtebak, hoog 30 A447 814 0141
Bagageruimtebak, laag 30 A447 814 0041
Bandenspanningsmeter 17 B6 658 8140
Bekerhouder 21 A447 810 1400 9051
Boodschappenkrat 30 B6 647 0995

COMAND Online 08 op aanvraag
COMAND Online met dvd-wisselaar voor zes dvd’s 08 op aanvraag

Dakbox 330, titaan metallic 29 A000 840 4362
Dakbox 400, matzilver 29 A000 840 0100
Dakbox 400, zwart metallic 29 A000 840 0000
Dakbox 450, matzilver 29 A000 840 0200
Dakbox 450, zwart metallic 29 A000 840 0300
Dakreling voor montage achteraf  
voor carrosserielengte extra lang

 
28

 
A447 840 0400

Dakreling voor montage achteraf  
voor carrosserielengte lang

 
28

 
A447 840 0300

Dakreling voor montage achteraf  
voor carrosserielengte standaard

 
28

 
A447 840 0200



Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Tachograaf 21 op aanvraag
Telefoonmodule met Bluetooth® (SAP) 10 A212 906 6303
Trekhaak 27 op aanvraag

Veiligheidsvest, per stuk verpakt 31 A000 583 0461
Veiligheidsvest, per twee verpakt 31 A000 583 0361
Ventieldoppen, zwart 17 B6 647 2002
Verw. hoes hoofdgedeelte BABY-SAFE plus II, chilirood 23 A000 970 0156 3E16
Verw. hoes hoofdgedeelte BABY-SAFE plus II, flanelgrijs 23 A000 970 0156 7N37
Verw. hoes hoofdgedeelte DUO plus, chilirood 23 A000 970 0356 3E16
Verw. hoes hoofdgedeelte DUO plus, flanelgrijs 23 A000 970 0356 7N37
Verw. hoes hoofdgedeelte KIDFIX, chilirood 23 A000 970 0256 3E16
Verw. hoes hoofdgedeelte KIDFIX, flanelgrijs 23 A000 970 0256 7N37
Vloermatten STANDAARD

Ripsmat STANDAARD 
Besturing links, bestuurder en voorpassagier, zwart 
Passagierscompartiment 
Bagageruimte

 
21 
21 
21

 
A447 680 8200 
op aanvraag 
op aanvraag

Rubbermat STANDAARD 
Besturing links, bestuurder en voorpassagier, zwart 
Passagierscompartiment, 1e rij achter, zwart 
Passagierscompartiment, 2e rij achter, zwart

 
21 
21 
21

 
A447 680 6300 
A447 680 7600 
A447 680 8000

Veloursmat STANDAARD 
Besturing links, bestuurder en voorpassagier, zwart 
Passagierscompartiment 
Bagageruimte

 
21 
21 
21

 
A447 680 4000 
op aanvraag 
op aanvraag

Artikelomschrijving Pag. Artikelnummer

Naafdoppen, himalayagrijs met chromen ster 17 A220 400 0125 7756
Naafdoppen, matzwart met chromen ster 17 A220 400 0125 9283
Naafdoppen, roadster-design blauw 17 B6 647 0120
Naafdoppen, roadster-design, zwart 17 B6 647 0201
Naafdoppen, titaanzilver met chromen ster 17 B6 647 0206
Naafdoppen, zwart met chromen ster 17 B6 647 0200
Navigatie-update Europa voor COMAND Online 09 op aanvraag

Opbergbox 30 A000 814 0041

Relingdrager Alustyle, twee dwarssteunen 28 B6 656 0449
Reservelampenbox 31 B6 656 0465

Sd-kaart met reis- en restaurantgids Europa  
voor COMAND Online

 
09

 
A172 906 7300

Sjorgordel 30 A000 890 0294
Ski- en snowboardhouder New Alustyle Comfort 28 A000 890 0393
Ski- en snowboardhouder New Alustyle Standaard 28 A000 890 0493
Skihouder voor dakbox 330 29 A000 840 4718
Skihouder voor dakbox 400 29 A000 890 2193
Skihouder voor dakbox 450 29 A000 840 4818
Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen RUD-matic DISC, 225/55 R17 XL 17 B6 755 0883
Snel te monteren sneeuwkettingen, 195/65 R16 C 17 B6 656 0620
Snel te monteren sneeuwkettingen, 205/65 R16 C 17 B6 656 0670
Snel te monteren sneeuwkettingen, 225/55 R17 C 17 B6 758 0871

Spatschermen, set, achter 17 A447 890 0100
Spatschermen, set, voor 17 A447 890 0000
Spiraalslot, 6 mm, twee stuks, gelijksluitend 27 A000 583 1995
Spiraalslot, 6 mm, vier stuks, gelijksluitend 27 A000 583 2095
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Alle artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Mercedes-Benz dealer.
Of bezoek ons op onze website www.mercedes-benz.nl/accessoires

Stand: april 2014. Na redactiesluiting van deze publicatie (03/14) kunnen productwijzigingen zijn opgetreden. Wijzigingen in constructie of vormgeving, kleurafwijkingen of
wijzigingen voorbehouden tijdens de levertijd, voor zover de betreffende wijzigingen of afwijkingen, met inachtneming van de belangen van de verkoper, redelijk worden geacht
voor de koper. Wanneer de verkoper of fabrikant voor de aanduiding van een bestelling of een besteld product gebruikmaakt van tekens of cijfers, kunnen alleen hieraan geen
rechten worden ontleend. In de afbeeldingen kunnen accessoires of opties worden getoond die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting. Kleurafwijkingen zijn een gevolg
van het drukprocedé. Deze publicatie is een internationale uitgave. Uitspraken over wettelijke, juridische en fiscale voorschriften en de gevolgen daarvan hebben uitsluitend
betrekking op Duitsland, op het moment van redactiesluiting van de betreffende publicatie. Voor de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften in andere landen verzoeken
wij u contact op te nemen met uw Mercedes-Benz dealer.

Aanbieders: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH · een onderneming van Daimler AG

3231 · 1022 · 07-01/0514 · Gedrukt in Duitsland
© Copyright 2014 Mercedes-Benz Accessories GmbH. Alle rechten voorbehouden.
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