
Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. Adviesprijzen inclusief btw, exclusief montage. Drukfouten voorbehouden. De gegevens in deze brochure 
benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van 
redactiesluiting van deze uitgave (08/2018). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende 
standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen we naar onze laatste prijslijst.

Aanbieder: Daimler AG, Mercedessstr. 137, 70327 Stuttgart 
Mercedes-Benz Accessories GmbH · een onderneming van Daimler AG
3230 · 2120 · 07-01/0818  Gedrukt in Duitsland
© Copyright 2018 Mercedes-Benz Accessories GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Bekijk ons aanbod hier:  
www.mercedes-benz.nl/accessoires

Met een paar klikken  
naar het wiel van uw keuze.
Op www.mercedes-benz.nl/accessoires vindt u de juiste velgen en 
banden voor uw Mercedes-Benz — en nog veel meer.

We maken uw zoektocht naar velgen en banden eenvoudiger dan ooit: 
onze accessoireconfigurator geeft u snel een overzicht van alle voor 
uw model beschikbare complete winterwielen en biedt gedetailleerde 
product- en prijsinformatie. Een handige dealerzoekfunctie en nog 
veel meer producten uit ons accessoireprogramma ronden het aanbod af.

Veilig onderweg met originele banden, complete winterwielen en accessoires van Mercedes-Benz.

De winter stevig in de greep.



Met originele complete wielen en banden van Mercedes-Benz bent
u veilig onderweg.

Wanneer de winter komt, weten we nog niet. Dát hij komt wel. Een goede 
voorbereiding is het halve werk. Bij voorkeur met winterbanden en 
com plete wielen die perfect op uw Mercedes-Benz zijn afgestemd en op 
technisch vlak net zo overtuigen als het design. Vertrouw de beproefde 
kwaliteit van Mercedes-Benz met deze drie doorslaggevende pluspunten:

Goed voorbereid op ijs en sneeuw.

Meer informatie  
over ons online aanbod  
vindt u op pagina 16  
van deze brochure

Exacte pasvorm.
Voor een perfect draaiend wiel en hoog rijcomfort.

Veiligheid standaard.
Dankzij een uitgebreid ontwikkelingsprogramma die onze wielen, banden 
en RDK-sensoren volgen conform strenge Mercedes-Benz-richtlijnen.

Duurzaam mooi.
Langdurige glans dankzij de speciale lak tegen corrosie. Met perfect op  
uw model afgestemde producten en aanbiedingen helpt uw Mercedes-Benz 
dealer u graag bij de keuze van geschikte originele Mercedes-Benz 
 banden en complete wielen.
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MO- en MOExtended-banden voldoen aan deze vereisten, en meer.

De beste banden voor uw Mercedes-Benz herkent u aan het keurmerk ’MO’ 
(Mercedes Original) of ’MOE’ (Mercedes Original Extended) voor banden  
met noodloopeigenschappen. MO-banden worden conform de voorschriften 
speciaal voor Mercedes-Benz voertuigen ontwikkeld, getest en op  
elk model afgestemd. Met MO-banden kunt u rekenen op uitmun tende 
rijeigenschappen bij weinig geluid en een hoge kwaliteit en veilig heid. 
MOExtended-banden garanderen bovendien dat u bij pech onderweg 
 veilig uit de gevarenzone kunt rijden, tot op een afstand van 80 km  
met een maximumsnelheid 80 km/h.

Controle met systeem.Eersteklas bandentechnologie.

De optimale winterband is een echte alleskunner. Hij moet:

 in de koude maanden in topvorm zijn

 een diep lamellenprofiel hebben

 een korte remweg mogelijk maken

 aan de hoogste standaarden voldoen en maatstaven creëren

 optimaal zijn afgestemd op uw auto

Beschermt en informeert: de bandenspanningscontrole.

De bandenspanningscontrole kan helpen afnemende spanning tijdens het 
rijden bij één of meer banden te herkennen en mogelijke ernstige conse-
quenties hiervan te voorkomen. Met sensoren worden zowel de banden-
spanning als de temperatuur in de banden gecontroleerd. Het systeem 
wijst de bestuurder er tijdig op dat banden op spanning moeten worden 
gebracht. Wanneer de bandenspanning onderweg aanzienlijk afneemt, 
wordt dit  onmiddellijk op het display weergegeven. 

Een juiste bandenspanning heeft echter niet alleen met de veiligheid te 
maken. Deze zorgt ook voor een lager brandstofverbruik, en daarmee een 
lagere CO2-emissie, verhoogt het rijcomfort, beschermt de onderstel-
componenten en verlengt de levensduur van de banden.
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GLA (X156)   
5-dubbelspaaks velg met Continental ContiWinterContact TS 830 P 
MO 215/60 R 17 96H     
Q440 1411 1118 E1 

€ 1.600,–2 voor een set van 4 complete wielen

GLA (X156)   
Multispaaks velg met Dunlop SP Winter Sport 4D MOE  
215/55 R 18 95H     
Links: Q440 5412 1018 E1, Rechts: Q440 5412 1019 E1 

€ 2.400,–2 voor een set van 4 complete wielen

C-Klasse (205)   
10-spaaks velg met Michelin Alpin A4 MO   
205/60 R 16 92H     
Links: Q440 1415 1078 E1, Rechts: Q440 1415 1079 E1 

€ 1.420,–2 voor een set van 4 complete wielen 

A-Klasse (176), B-Klasse (242/246),  
CLA (C117/X117)   
5-dubbelspaaks velg met Continental ContiWinterContact TS 830 P MO 
205/50 R 17 93H     
Q440 1411 1122 E1

€ 1.600,–2 voor een set van 4 complete wielen

A-Klasse (177)   
5-dubbelspaaks velg met Bridgestone Blizzak LM001 MO 
225/45 R 18 91H   
Links: Q440 1419 1090 E1, Rechts: Q440 1419 1091 E1 

€ 2.320,–2 voor een set van 4 complete wielen

A-Klasse (176), B-Klasse (246),  
CLA (C117/X117)   
10-spaaks velg met Bridgestone Blizzak LM001 Evo MO   
205/55 R 16 91H   
Links: Q440 1419 1106 E1, Rechts: Q440 1419 1107 E1

€ 1.320,–2 voor een set van 4 complete wielen

A-Klasse (177)
5-spaaks velg met Bridgestone Blizzak LM001 MO  
205/55 R 17 91H     
Links: Q440 1419 1088 E1, Rechts: Q440 1419 1089 E1 

 

€ 1.600,–2 voor een set van 4 complete wielen 

A-Klasse (176), B-Klasse (242/246), 
CLA (C117/X117)   
Stalen velg met Bridgestone Blizzak LM001 Evo MO   
205/55 R 16 91H   
Links: Q440 1219 1016 E1, Rechts: Q440 1219 1017 E1

€ 980,–2 voor een set van 4 complete wielen 

A-Klasse (176), B-Klasse (246),  
CLA (C117/X117)   
5-dubbelspaaks velg met Goodyear UltraGrip 8 Performance MO 
225/40 R 18 92V    
Links: Q440 1414 1028 E1, Rechts: Q440 1414 1029 E1

€ 2.380,–2 voor een set van 4 complete wielen

C-Klasse (205)   
5-spaaks velg met Bridgestone Blizzak LM32 MO
225/50 R 17 94H     
Links: Q440 1419 1016 E1, Rechts: Q440 1419 1017 E1 

€ 1.720,–2 voor een set van 4 complete wielen

C-Klasse (205)    
5-dubbelspaaks velg met Pirelli W SottoZero 3 MO  
225/45 R 18 95H     
Links: Q440 1417 1197 E1, Rechts: Q440 1417 1198 E1 

€ 2.560,–2 voor een set van 4 complete wielen

GLC (X253)  
5-dubbelspaaks velg met Michelin Latitude Alpin LA2 MO  
235/65 R 17 104H    
Links: Q440 3015 1052 E1, Rechts: Q440 3015 1053 E1 

€ 1.860,–2 voor een set van 4 complete wielen 

EXTRA VOORDELIG

EXTRA VOORDELIG

EXTRA VOORDELIG
EXTRA VOORDELIG

EXTRA VOORDELIG

EXTRA VOORDELIG
EXTRA VOORDELIG

1 De afbeelding toont het ontwerp van de lichtmetalen velg. Het loopvlak van de band is ter illustratie en niet het oorspronkelijke. 2 De vermelde adviesprijzen zijn inclusief druksensoren, btw en uitbalancering.  
De montage, wielnaafafdekkingen, wielbouten en sierdeksels (bij stalen velgen) zijn niet inbegrepen. Aanbod geldig van 15-10-2018 t/m 31-12-2018, zolang de voorraad strekt. 3 Uitgebreide informatie over het 
EU-label vindt u op pagina 14.

C B 72 dB C B 72 dB E C 72 dB

E C 69 dB C B 71 dB C B 71 dB

E C 72 dB E EE C68 dB 70 dB

F C 72 dB E EB C72 dB 72 dB

3

3

3 3 3 3
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GLE (166)   
7-spaaks velg met Michelin Latitude Alpin MO   
255/55 R 18 105H     
Links: Q440 3015 1036 E1, Rechts: Q440 3015 1037 E1 

€ 2.100,–2 voor een set van 4 complete wielen

GLE (166)  
5-dubbelspaaks velg met Michelin Latitude Alpin MO  
255/50 R 19 107H     
Links: Q440 3015 1032 E1, Rechts: Q440 3015 1033 E1 

€ 2.940,–2 voor een set van 4 complete wielen 

GLE Coupé (292)   
7-spaaks velg met Pirelli Scorpion Winter MO   
265/55 R 19 109V     
LV: Q440 3017 1085 E1, RV: Q440 3017 1086 E1,  
LA: Q440 3017 1087 E1, RA: Q440 3017 1088 E1  

€ 3.100,–2 voor een set van 4 complete wielen

E-Klasse (213/238)   
5-spaaks velg met Continental ContiWinterContact TS 850 P *MO 
225/55 R 17 97H     
Q440 1411 1199 E1 

€ 1.820,–2 voor een set van 4 complete wielen

E-Klasse (213 AT)  
10-spaaks velg met Pirelli W SottoZero 3 MO   
245/45 R 19 102V     
Links: Q440 1417 1321 E1, Rechts: Q440 1417 1322 E1 

€ 3.140,–2 voor een set van 4 complete wielen

GLC (C253/X253)  
10-spaaks velg met Pirelli Scorpion Winter MOE 
235/55 R 19 101H     
Links: Q440 5617 1002 E1, Rechts: Q440 5617 1003 E1 

€ 3.000,–2 voor een set van 4 complete wielen

E-Klasse (213/238)  
6-spaaks velg met Pirelli W SottoZero 3 *MOE   
245/40 R 19 98V     
Links: Q440 5417 1042 E1, Rechts: Q440 5417 1043 E1 

€ 3.380,–2 voor een set van 4 complete wielen

GLC (C253/X253)  
5-spaaks velg met Bridgestone Blizzak LM-80 Evo MO 
235/60 R 18 103H     
Links: Q440 3019 1012 E1, Rechts: Q440 3019 1013 E1 

€ 1.920,–2 voor een set van 4 complete wielen

E-Klasse (213/238)  
5-dubbelspaaks velg met Goodyear UltraGrip 8 Performance *MO 
245/45 R 18 100V     
Links: Q440 1414 1048 E1, Rechts: Q440 1414 1049 E1 

 

€ 2.600,–2 voor een set van 4 complete wielen

CLS Coupé (C257)  
5-dubbelspaaks velg met Michelin Pilot Alpin PA4 *MO  
245/45 R 18 100V     
Q440 1415 1000 E1 

€ 2.760,–2 voor een set van 4 complete wielen

S-Klasse (222), S-Klasse Coupé (217)
10-spaaks velg met Dunlop SP Winter Sport 4D MOE  
245/50 R 18 104V     
LV: Q440 5412 1030 E1, RV: Q440 5412 1031 E1 (222 + 217)  
LA: Q440 5412 1054 E1, RA: Q440 5412 1055 E1 (217)

€ 3.060,–2 voor een set van 4 complete wielen 

S-Klasse (222)  
Multispaaks velg met Pirelli W SottoZero 3 MOE   
245/45 R 19 102V     
Links: Q440 5417 1047 E1, Rechts: Q440 5417 1048 E1 

€ 3.100,–2 voor een set van 4 complete wielen 

1 De afbeelding toont het ontwerp van de lichtmetalen velg. Het loopvlak van de band is ter illustratie en niet het oorspronkelijke. 2 De vermelde adviesprijzen zijn inclusief druksensoren, btw en uitbalancering.  
De montage, wielnaafafdekkingen, wielbouten en sierdeksels (bij stalen velgen) zijn niet inbegrepen. Aanbod geldig van 15-10-2018 t/m 31-12-2018, zolang de voorraad strekt. 3 Uitgebreide informatie over het 
EU-label vindt u op pagina 14.

EXTRA VOORDELIG
EXTRA VOORDELIG

EXTRA VOORDELIG

E C 72 dB E B 72 dB C C 72 dB

C B 68 dB C B 72 dB E B 72 dB

E C 72 dB C CC C72 dB 72 dB

C C 70 dB E EC B70 dB 72 dB

3 3 3
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De wintercollectie van Mercedes-Benz.
In de aanloop naar de winter hebt u volop aandacht voor uw auto. Maar bent u zelf ook klaar voor 
de koudste maanden van het jaar? De officiële webshop van Mercedes-Benz staat bol van inspiratie 
voor een comfortabele én stijlvolle winter. Zo zijn er fraaie winterjassen voor hem en haar, warme 
sjaals en zonnebrillen die u perfect wapenen tegen de laagstaande zon. En in de uitgebreide reis-
bagage-collectie vindt u altijd de trolley, koffer of tas die perfect is voor uw winter(sport)trip. Alle 
producten in de  webshop dragen de Mercedes ster met ere: topkwaliteit is óók gegarandeerd.

Laat u inspireren op shop.mercedes-benz.nl 

Bestel nu en ontvang een GRATIS  
Mercedes-Benz velgbeveiligingsset1.
Mercedes-Benz helpt u uw gloednieuwe velgen zo goed mogelijk te beschermen: wie in de 
periode van 15-10-2018 t/m 14-11-2018 een complete set winterwielen2 aanschaft, krijgt een 
velgbeveiligingsset cadeau. Daarmee zijn uw nieuwe velgen optimaal beveiligd tegen diefstal.

1 Het type velgbeveiligingsset verschilt per velg.
2  Geldig voor elke bestelling van vier complete winterwielen in de periode 15-10-2018 t/m 14-11-2018. 

Niet inwisselbaar tegen contanten of korting. Meer informatie bij uw Mercedes-Benz dealer.
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Elke meter telt.

Dé veiligheidsfactor: tot 50% kortere remweg met winterbanden.

Op koude dagen zijn winterbanden onmisbaar. Ze verbeteren dan zowel 
het remgedrag als de rijeigenschappen en dat is een veiligheidsfactor 
van belang. Op ijs of sneeuw is de remweg tot wel 50% korter dan met 
zomerbanden, die uitharden bij lage temperaturen. Bovendien zorgen 
winterbanden voor optimale controle op gladde wegen. Het geheim: het 
uitgekiende lamellensysteem en de speciale rubbersamenstelling, die 
alleen maar soepeler wordt naarmate de temperatuur daalt.

Bron: Continental

ABS-remvertraging van 50 tot 0 km/h op sneeuw. ABS-remvertraging van 100 tot 0 km/h bij een buitentemperatuur van 5 °C op een nat wegdek.

Winterband

Zomerband

31 m

62 m

Het resultaat?  
 
Winterbanden zorgen voor meer veiligheid voor u en uw passagiers.  
En niet alleen bij sneeuw en ijs. Ook op een koud en nat wegdek  
verminderen ze de remweg met 10%. En dat zijn precies de meters  
die het verschil maken.

Winterband

Zomerband

62 m

69 m
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De EU-bandenaanduiding helpt u de beste banden voor uw
Mercedes-Benz te kiezen. 

Het EU-bandenlabel informeert u over de eigenschappen van een band,  
die een belangrijke invloed hebben op het brandstofverbruik, de 
veiligheid en de geluidsproductie. Het label is sinds 2012 in gebruik  
en maakt een onderlinge vergelijking van banden eenvoudig.  
Het bandenlabel vermeldt eigenschappen:

Rolweerstand: het brandstofbereik wordt ingedeeld in 
categorieën A t/m G. Hoe hoger de rangschikking (A = het beste 
resultaat), hoe meer u bespaart op brandstof en CO2. 

Grip op nat wegdek: hoe meer grip een band heeft op een nat 
wegdek (A = uitmuntend), hoe korter de remweg en hoe hoger 
het veiligheidsniveau.

Externe afrolgeluiden: het geluidsniveau van een band wordt 
aangegeven met maximaal drie zwarte geluidsgolven en een 
decibelwaarde. Eén golf geeft aan dat het rolgeluid 3 dB onder  
de toekomstige Europese grenswaarde ligt. Twee golven komen 
precies overeen met deze toekomstige waarde en drie golven zijn 
voor banden die aan de huidige grenswaarde voldoen.

Winterbandenwetgeving in Europa

Winterbanden verplicht

Winterbanden verplicht bij winterse  
omstandigheden en/of op bepaalde wegen

Geen verplichting; winterbanden wel sterk  
aanbevolen bij temperaturen onder 7˚C

Bron: winterbandenwetgeving.be | Laatste update: augustus 2018 | Info onder voorbehoud van wijzigingen en onjuistheden.

Alles wat u moet weten over de Europese winter-
bandenwetgeving.

Een optimale wegligging, een kortere remweg en meer 
stuurprecisie: winterbanden bieden volop voordelen bij 
temperaturen onder 7 °C. Voor de veiligheid is het dus 
van belang om in het koudste seizoen van het jaar over 
te stappen op winterbanden. In veel Europese landen is 
dat zelfs verplicht. 

Deze kaart laat met kleurcodes zien voor welk land  
en onder welke omstandigheden deze verplichting geldt. 
Zo gaat u goed voorbereid op reis. 

Nog vragen? 
Voor meer informatie en advies kunt u altijd terecht bij 
uw Mercedes-Benz dealer.

Veilig de winter door  
in heel Europa.

De juiste bandenkeuze.
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