
Czysta korzyść.
Oryginalne kosmetyki samochodowe Mercedes-Benz.
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Olśniewająca jakość.
Lśniący lakier, błyszczące felgi i wytworne wnętrze – to znamiona 
jakości Mercedes-Benz, które najłatwiej dostrzec. Dbaj o nie
i chroń wartość swojego samochodu, korzystając z oryginalnych 
środków pielęgnacyjnych Mercedes-Benz.

Nieważne, czy produkt przeznaczony jest do wnętrza czy karoserii, 
do stosowania w zimę czy w lato – każdy został stworzony specjal-
nie dla Twojego samochodu. Oryginalne środki pielęgnacyjne 
Mercedes-Benz powstają z najlepszych, wyselekcjonowanych 
składników. Dzięki temu cechuje je najwyższa jakość i trwałość.
Co więcej, są delikatne dla samochodu i bezpieczne 
dla środowiska.

Z pomocą naszych ekspertów bez problemu dobierzesz produkty 
najlepsze dla Twojego samochodu. Oryginalne środki pielęgnacyjne 
Mercedes-Benz to najskuteczniejsza ochrona Twojego pojazdu.
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Linia produktów Mercedes-Benz do wnętrz.

Nieskazitelne wnętrze.
Wnętrze Twojego Mercedesa zostało wykonane wyłącznie z najlepszych materiałów. Dzięki linii produktów 
Mercedes-Benz do wnętrz będziesz zawsze czuł się znakomicie wewnątrz Twojego samochodu.
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Uwaga: nie używać dołączonej ściereczki
z mikrofibry do czyszczenia elementów
z wykończeniem lakierem fortepianowym.

Stały towarzysz w Twoim samochodzie. 
Odpowiedni również do użytku domowego.

Część systemu uzupełnień:
1 l opakowanie uzupełniające – A 002 986 51 71 11

Preparat do szybkiego czyszczenia 
150 ml/500 ml

• Uniwersalny preparat do czyszczenia 
 wnętrza i karoserii
• Usuwa zanieczyszczenia z szyb, gumy, 
 powierzchni malowanych oraz plastikowych
 bez pozostawiania smug
• Z łatwością usuwa ślady palców 
 i pozostałości brudu z małych powierzchni
• Delikatny dla skóry dłoni

A 002 986 51 71 09, 150 ml
A 002 986 51 71, 500 ml

Bawełniana ściereczka

•  Miękka i delikatna, doskonale zbiera kurz
•  Poleruje i dba o gładkie, delikatne powierzchnie

Do czyszczenia elementów z wykończeniem 
lakierem fortepianowym należy zwilżyć 
ściereczkę czystą wodą.

A 000 986 04 62

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Spray antystatyczny

• Chroni przed wyładowaniami 
 elektrostatycznymi przez wiele tygodni
• Zabezpiecza przed przyleganiem 
 kurzu i brudu

A 006 989 97 71

Preparat do czyszczenia plastiku

• Usuwa brud, tłuszcz, wosk i ślady z nikotyny
• Czyści i chroni plastikowe elementy 
 (np. na drzwiach i desce rozdzielczej)
• Nie zawiera silikonu

A 001 986 94 71
Najlepiej używać w komplecie: 
Ultradelikatna ściereczka z mikrofibry 
A 000 986 09 62 11 lub Ściereczka 
do polerowania A 000 986 05 62

Ściereczka do polerowania

• Miękka, chłonna ściereczka 
 do lakierowanych powierzchni
• Delikatna i niestrzępiąca się

A 000 986 05 62
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Porada: Wskaźniki i ich osłony z syntetycznego szkła nie powinny być 
wystawiane na działanie chemicznych środków czyszczących. 
Należy je czyścić za pomocą środków bez dodatków i bez użycia siły, 
aby uniknąć zarysowań.

Odplamiacz 

•  Bezpiecznie usuwa olej, 
smar i wosk, a także plamy 
po czekoladzie, atramencie
i paście do butów

•  Nie pozostawia osadu
•  Do materiałów, tapicerki 

i pokrowców na fotele

A 001 986 28 71 10
Najlepiej używać w komplecie: 
Ultradelikatna ściereczka z mikrofibry 
A 000 986 09 62 11 lub Ściereczka
do polerowania A 000 986 05 62

Preparat do czyszczenia kokpitu

•  Czyści i zabezpiecza wszystkie plastikowe 
elementy wnętrza samochodu

•  Bezzapachowy i łatwy w użyciu
•  Antystatyczny, nie przyciąga kurzu

Uwaga: nie spryskiwać wskaźników 
ani osłaniającego je syntetycznego szkła.

A 000 986 47 74 13
Najlepiej używać w komplecie: 
Ultradelikatna ściereczka z mikrofibry 
A 000 986 09 62 11 lub Ściereczka 
do polerowania A 000 986 05 62

Ultradelikatna ściereczka z mikrofibry

•  Wysokiej jakości, delikatna ściereczka z mikrofi-
bry do usuwania resztek pasty polerującej

• Wchłania wosk i pozostałości pasty polerującej,  
 zapewnia wysoki połysk bez zarysowań, smug  
 ani efektów zamglenia

A 000 986 09 62 11

NOWOŚĆ
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Porada: Należy czyścić także pasy bezpieczeństwa, aby uniknąć 
przedostawania się większych drobinek brudu do mechanizmu 
chowającego i jego uszkodzenia. Nie korzystaj przy tym ze środków 
chemicznych, aby nie uszkodzić materiału i zanim go schowasz, 
odczekaj aż pas wyschnie.

Preparat do czyszczenia 
tapicerki materiałowej

•  Do tapicerki, dywaników i podsufitki
•  Usuwa brud i plamy z nikotyny
•  Przywraca oryginalny kolor tapicerki

A 001 986 25 71 09

Preparat do czyszczenia szyb
od wewnątrz

• Jednym ruchem usuwa brud,
 tłuszcz i ślady nikotyny 
• Chroni szybę przed zamgleniem 
• Wygodny w użyciu spray

A 001 986 38 71

Ściereczka do czyszczenia szyb

• Nie pozostawia smug ani strzępków
• Do wszystkich gładkich (szyby, lusterka, 
 plastik) oraz szorstkich powierzchni 
 (tapicerka, podsufitka, powierzchnie   
 strukturalne kokpitu itp.)

A 000 986 14 62

NOWOŚĆ
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Pianka do czyszczenia skóry 

• Produkt do czyszczenia i ochrony elementów  
 wyposażenia najwyższej jakości we wnętrzu  
 samochodu
• Zapobiega starzeniu się skóry, czyści
 i zapewnia, że pozostanie miękka
• Antystatyczna – zapobiega osadzaniu się kurzu

Uwaga: można stosować również do skóry 
syntetycznej.

A 001 986 59 71 09

Zestaw do pielęgnacji wnętrza samochodu

• Komplet produktów do czyszczenia 
 w wytrzymałej torbie z logo Mercedes-Benz
• Dwa uniwersalne produkty: preparat 
 do czyszczenia kokpitu oraz preparat
 do czyszczenia szyb od wewnątrz
• Dodatkowo w skład wchodzą gąbka 
 do szyb (ze skóry syntetycznej) 
 i ściereczka (syntetyczna)

A 211 986 00 00 09
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Linia produktów Mercedes-Benz do pielęgnacji samochodów zabytkowych.

Liczy się każdy detal.
Dbamy o piękny wygląd Twojego pojazdu. Przygotowany przez nas dedykowany zestaw zawiera 
potrzebne produkty do jego pielęgnacji. A wszystko to w gustownym opakowaniu.

MB broszura car care wersja PL UPDATE.indd   10 05/10/2017   14:39



Zestaw kosmetyków do samochodów zabytkowych

•Doskonały sposób na prezent.

W skład dedykowanego zestawu kosmetyków wchodzą:

Szampon   
A 001 986 41 71 09

Środek do pielęgnacji kokpitu
A 000 986 47 74 13

Pasta do pielęgnacji powłoki lakierowej 
A 001 986 37 71 09

Środek do pielęgnacji plastików                                                           
A 001 986 94 71

Środek do zabezpieczenia
elementów chromowanych            
A 000 986 43 74 13

Pudełko
Q 700 117

nt.

wu kosmetyków wchodzą:

okpitu

wwwłołołokiki llakakkieierooowewej j

plplasastiitikókóók w www                                         

enenneniaiaiaa
nynynyychchchch         
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Linia produktów Mercedes-Benz do karoserii.

Pełna ochrona Twojego samochodu.
Linia produktów Mercedes-Benz do karoserii pomoże Ci zachować znakomity, zadbany wygląd Twojego 
Mercedesa, aby przez wiele lat przyciągał zazdrosne spojrzenia.
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Odtłuszczacz

• Delikatnie czyści zabrudzenia ze smaru,   
 oleju i inne oporne w czyszczeniu plamy,   
 np. z żywicy, bez pozostawiania osadu
• Usuwa także nadmiar innych substancji,   
 np. uszczelniaczy, a także pozostałości   
 po naklejkach

A 001 986 40 71 09

Preparat do usuwania owadów

• Szybko i delikatnie usuwa owady z szyb, 
 lakieru, chromowanych i plastikowych 
 powierzchni
• Działa także na uporczywe, zaschnięte   
 pozostałości po owadach

 Pozostałości po owadach należy usuwać   
 ręcznie za pomocą gąbki.
    A 002 986 11 71 14

Szampon samochodowy 

•  Zapobiega powstawaniu rdzy nalotowej 
(drobny pył żelazny) na lakierze, materiałach 
syntetycznych, elementach chromowanych
i szklanych 

•  Wygodny dozownik ułatwia użytkowanie

Aby uzyskać najlepszą ochronę, zalecamy 
regularne stosowanie oryginalnego szamponu 
samochodowego Mercedes-Benz.

A 001 986 41 71 10

Ściereczka ze skóry syntetycznej

• Bardzo chłonna ściereczka 
 ze skóry syntetycznej
• Do czyszczenia wnętrza 
 i karoserii bez pozostawiania smug
•  Do osuszania skóry, szyb 
 i plastikowych powierzchni

A 000 986 12 62

NOWOŚĆ
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Ochrona chromowanych powierzchni

• Usuwa rdzawy nalot oraz poszarpane,   
 matowe plamki z chromowanych powierzchni
• Rozpuszcza zabrudzenia i rdzawe plamy
• Przywraca oryginalny blask chromu   
 i pozostawia powłokę ochronną

A 000 986 43 74 09

Ściereczka do polerowania

• Miękka, chłonna ściereczka 
 do lakierowanych powierzchni
• Delikatna i niestrzępiąca się

A 000 986 05 62

Impregnat do dachów kabrioletów

•  Delikatnie czyści płócienne dachy kabrioletów 
z zewnątrz i od wewnątrz

• Usuwa brud, plamy z nikotyny, pozostałości  
 owadów oraz ptasie odchody

A 001 986 33 71 11

Preparat do czyszczenia kół

•  Z łatwością usuwa uporczywe zabrudzenia, 
takie jak pył z hamulców i olej

• Nie niszczy powierzchni felg ani śrub

Aby usunąć oporny brud, należy powtórzyć 
aplikację. Należy nosić rękawiczki. 
Czyść zabrudzenia z pomocą dołączonej gąbki.

A 001 986 34 71 14
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Zestaw do pielęgnacji nadwozia

• Komplet produktów do czyszczenia 
 w wytrzymałej torbie z logo Mercedes-Benz
• Dwa uniwersalne produkty: szampon   
 samochodowy i preparat do czyszczenia kół
 z gąbką
• Dodatkowo w skład wchodzą gąbka
 i ściereczka (ze skóry syntetycznej)

A 211 986 01 00

Koncentrat płynu do spryskiwaczy
SummerFit

• Czyści zabrudzone szyby w każdych warunkach
• Szybko i skutecznie usuwa połysk pozostawiony 
 na szybach po suszeniu, woskach i utrwalaczach 
 użytych w myjni 40 ml SummerFit = 4 litry płynu

A 000 986 20 00 09

Intensywnie działający płyn do szyb 
(tylko na zewnętrzną stronę)

•  Skutecznie usuwa błoto, sztuczne naloty, 
sadzę po spalinach, gorący wosk, utrwalacz 
połysku, owady i ptasie odchody

• Zapewnia cichą pracę wycieraczek
• Delikatny dla lakieru i elementów z tworzyw 
 sztucznych

Zalecamy użycie preparatu po każdej zmianie 
piór wycieraczek i po każdej wizycie w myjni 
samochodowej.

A 000 986 40 71
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Lakier – to on decyduje o tym, jakie pierwsze wrażenie zrobi Twój samochód. 
Linia oryginalnych produktów Mercedes-Benz do lakieru pomoże zachować
nieskazitelny wygląd Twojego Mercedesa na lata. 

Linia produktów Mercedes-Benz do lakieru.

Aby Twoja gwiazda zawsze lśniła.

Porada: Podczas mycia lub polerowania samochodu 
na niektóre części nadwozia, zwłaszcza krawędzie, 
wywierany jest duży nacisk. Uważaj, aby nie 
zeszlifować lakieru bazowego.

Ultradelikatna ściereczka z mikrofibry

•  Wysokiej jakości, delikatna ściereczka 
z mikrofibry do usuwania resztek pasty polerującej

•  Wchłania wosk i pozostałości pasty polerującej, 
zapewnia wysoki połysk bez zarysowań, smug 
ani efektów zamglenia

Pojedyncza ściereczka A 000 986 09 62 11 
Ściereczka dostępna również 
w zestawie 3 szt.  

A 000 986 09 62 12

Emulsja do czyszczenia lakieru

•  Emulsja do czyszczenia i ochrony mocno 
wyblakłego lakieru, zawierająca naturalny 
wosk carnauba

•  Daje głęboki połysk bez efektu zamglenia
•  Usuwa mglisty osad po myciu w myjni

automatycznej

Po umyciu utrwal połysk za pomocą utrwalacza
połysku Mercedes-Benz.

A 001 986 37 71 09

NOWOŚĆ
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Emulsja nabłyszczająca

•  Emulsja do czyszczenia i ochrony nowego 
lub lekko wyblakłego lakieru, zawierająca 
naturalny wosk carnauba

•  Zapewnia głęboki, lustrzany połysk bez smug
i efektu zamglenia trwający wiele tygodni

•  Usuwa mglisty osad po myciu w myjni 
automatycznej

 Nanosić na małe fragmenty karoserii.
Przed użyciem dokładnie umyć samochód.

A 000 986 46 74 09

Utrwalacz połysku

•  Utrwala nowy lub wypolerowany lakier, 
a także chroni i zabezpiecza plastikowe
i gumowe elementy

• Można go nakładać bezpośrednio po myciu
 pojazdu, bez potrzeby wcześniejszego
 osuszenia irchową ściereczką; łatwy 
 do wypolerowania

A 000 986 44 74 09

Zestaw do pielęgnacji matowego lakieru

• Komplet produktów do czyszczenia w sportowej 
 torbie z logo Mercedes-Benz
• Do wszystkich pojazdów Mercedes-Benz 
 z delikatnym lakierem matowym
• Szampon samochodowy do lakieru matowego  
 zapewnia łatwe czyszczenie
• Emulsja do polerowania lakieru matowego   
 zapewnia szybkie usuwanie smug
• Intensywnie działający preparat do lakieru   
 matowego usuwa tłuszcz, smar i sadzę
• Utrwalacz do lakieru matowego zapewnia   
 długotrwałą ochronę lakieru

Uwaga: produkty dostępne wyłącznie w zestawie.

A 000 986 16 00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Mróz, śnieg i lód to niemile widziani towarzysze Twoich zimowych podróży. 
Dzięki linii oryginalnych produktów zimowych Mercedes-Benz zapomnisz 
o nich na dłuższy czas.

Linia produktów zimowych Mercedes-Benz.

Bezpieczny nawet w arktycznych 
warunkach.
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Koncentrat płynu 
do spryskiwaczy WinterFit

•  Zapobiega zaciekom, zamarzaniu 
dysz i płynu do spryskiwaczy 

 na przedniej szybie
•  Szybko i dokładnie usuwa zabrudzenia

z oleju, sadzy i soli
•  Delikatny i bezzapachowy

A 002 986 14 71 09

Odmrażacz do szyb

•  Gwarantuje znakomitą 
widoczność w zimie

•   Jedno użycie usuwa warstwę 
lodu o grubości 0,1 mm, nawet 
przy temperaturze -15°C

•  Długotrwała ochrona 
przed zaparowaniem

A 000 989 18 25 09

Porada: Przy ujemnych temperaturach zawsze wybieraj w myjni program z fazą 
suszenia. Zapobiegnie to zamarzaniu części samochodu. Dodatkowo zawsze 
pamiętaj, żeby zabierać ze sobą odmrażacz do zamków.
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Preparat do
szybkiego czyszczenia
A 002 986 51 71

Pianka do
czyszczenia skóry
A 001 986 59 71 09

Preparat do
czyszczenia plastiku
A 001 986 94 71

Preparat do czyszcze-
nia szyb od wewnątrz
A 001 986 38 71

Odplamiacz
A 001 986 28 71 10

Preparat 
do czyszczenia kokpitu
A 000 986 47 74 13

Ultradelikatna ściereczka 
z mikrofibry
A 000 986 09 62 11 • • •
Ultradelikatna ściereczka 
z mikrofibry
Zestaw 3 szt.
A 000 986 09 62 12

Ściereczka do polerowania
A 000 986 05 62 • •
Bawełniana ściereczka
A 000 986 04 62 •
Ściereczka 
do czyszczenia szyb
A 000 986 14 62 • •
Ściereczka ze skóry 
syntetycznej
A 000 986 12 62 •

Polecane produkty. Wnętrza

*

* nie nadaje się do czyszczenia elementów z wykończeniem lakierem fortepianowym
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Utrwalacz połysku
A 000 986 47 74 13

Emulsja nabłyszczająca
A 000 986 46 74 09

Emulsja do
czyszczenia lakieru
A 000 986 37 71 09

Preparat do
usuwania owadów
A 002 986 11 71 11

Ochrona chromowanych 
powierzchni
A 000 986 43 74 14

Szampon 
samochodowy
A 001 986 41 71 10

Intensywnie działający 
płyn do szyb
A 000 986 40 71

•

• • •

 • • •

•

Lakier Nadwozie
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Mercedes-Benz zawsze był powodem do dumy. Twórcy marki, pracownicy, wszyscy ludzie 
tworzący jej wielkość, są pasjonatami motoryzacji. Dbają by w każdym aspekcie Mercedes był 
liderem, by wzbudzał zachwyt. Stąd oryginalne kosmetyki samochodowe Mercedes-Benz 
stworzone do pielęgnacji Twojego samochodu. Dziękujemy za zaufanie, liczymy, że z naszymi 
produktami będziesz zawsze błyszczeć na drodze. 

Oryginalne środki pielęgnacyjne Mercedes-Benz.

Byś mógł zawsze błyszczeć na drodze.
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Uwaga: Po zakończeniu redakcji tej broszury (09/2017) mogły nastąpić zmiany w przedstawionych w niej produktach. 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy zmian konstrukcji lub formy, kolorystyki, a także 
specyfi kacji, o ile te zmiany i odstępstwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego, biorąc pod uwagę jego wymagania. 
Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamówienia lub przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, 
nie jest to podstawą nabycia jakichkolwiek praw ani roszczeń. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria 
nienależące do standardowego zakresu dostawy. Kolory mogą w rzeczywistości nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych 
w broszurze ze względu na ograniczenia technologii druku. Niniejsza broszura może zawierać modele i usługi niedostępne w ofercie 
w niektórych krajach. Informacje na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą wyłącznie Republiki 
Federalnej Niemiec w momencie zamykania redakcji. W celu uzyskania ostatecznych szczegółów należy skontaktować się 
z dealerem Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.com

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii skontaktuj się z Twoim Partnerem Mercedes-Benz. 
Wszystkie produkty dostępne wyłącznie u Twojego Partnera Mercedes-Benz.
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