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Usługi assistance

W razie wypadku lub awarii

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Zarządzanie przeglądami • •  

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

W pojazdach Mercedes-Benz Vito 
z silnikami Euro 6c usługa jest dostępna tylko w 
ograniczonym zakresie (dealerowi Mercedes-Benz 
przekazywane są terminy wymaganych napraw, a 
nie terminy wymaganych przeglądów).

W przypadku Mercedes-Benz Vito MOPF XM0 
usługa jest dostępna tylko w ograniczonym zakresie 
(dostępne tylko zarządzanie naprawami (hamulce, 
płyn hamulcowy), bez zarządzania przeglądami 
(serwis A/B)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)

Wybór preferowanego autoryzowanego serwisu 
Mercedes-Benz jest konieczny dla pełnego zakresu 
usług zarządzania przeglądami i naprawami.

Zalecenia dotyczące działań zależą od 
komponentów aktualnie obsługiwanych przez 
„Mercedes-Benz Van Uptime”. Zalecenie dotyczące 
działania nie gwarantuje uniknięcia awarii.

Zdalna diagnoza pojazdu i 
Telediagnostyka

Zdalna diagnoza pojazdu

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Telediagnostyka

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

• = możliwe korzystanie z usług za pośrednictwem tego urządzenia technicznego.

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne klientowi za pośrednictwem określonych dostępów dla użytkowników. Zakres i dostępność usług mogą jednak być różne, w zależności od tego, z jakiej formy dostępu korzysta 
użytkownik. Przestrzenna dostępność usług Mercedes PRO connect może być ograniczona do określonych krajów. Informacje o zakresie i dostępności usług można znaleźć na portalu Mercedes PRO lub uzyskać od 
dealera. 

Dostępy dla użytkowników Dalsze informacje

Mercedes PRO connect - zestawienie usług
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Efektywne zarządzanie pojazdem
(Dla aktywacji do 30.11.2020 
włącznie: Efektywne zarządzanie 
flotą)

Status pojazdu • •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Napięcie akumulatora do Mercedes-Benz Vito 
MOPF
i Klasy V MBUX niedostępne.

Status blokady zamawianej osobno szyby tylnej 
(W64) w przypadku Klasy V MBUX wyświetlany jest 
nad statusem klapy tylnej.

Ostrzeganie o poziomie czynnika chłodniczego nie 
jest dostępne w pojazdach elektrycznych.
Stan akumulatora rozruchowego nie jest dostępny 
w aplikacji dla eSprintera.

Poziom napełnienia Adblue jest dostępny tylko w 
pojazdach Mercedes-Benz Vito z silnikami Euro 6d-
TEMP.

Logistyka pojazdu • •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Informacja o stacjach ładujących wyświetla się tylko 
wtedy, gdy usługa została przypisana do co 
najmniej jednego pojazdu elektrycznego. Nie 
można gwarantować wyświetlenia wszystkich 
publicznych stacji ładujących.

Ostrzeganie przed kradzieżą • •

Tylko w połączeniu z 
opcjami 
„Pakiet ochrony 
antykradziezowej” 
(FY1) 
„Alarm 
antywłamaniowy EDW” 
(FZ5)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

„Ostrzeganie przed kradzieżą” w pojazdach Vito 
MOPF, eVito i Klasie V MBUX jest możliwe tylko 
przy ustawionym geofencingu antykradzieżowym, a 
nie poprzez alarm przeciwkradzieżowy.

• = możliwe korzystanie z usług za pośrednictwem tego urządzenia technicznego.

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne klientowi za pośrednictwem określonych dostępów dla użytkowników. Zakres i dostępność usług mogą jednak być różne, w zależności od tego, z jakiej formy dostępu korzysta 
użytkownik. Przestrzenna dostępność usług Mercedes PRO connect może być ograniczona do określonych krajów. Informacje o zakresie i dostępności usług można znaleźć na portalu Mercedes PRO lub uzyskać od 
dealera. 

Mercedes PRO connect - zestawienie usług
Dostępy dla użytkowników Dalsze informacje
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Nawigacja

Live Traffic Information •

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
(E1E) lub nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Car-to-X-Communication •

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
(E1E) lub nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Aktualizacja map online • •

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
(E1E) lub nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Funkcje nawigacji: Pogoda •

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Klasa V MBUX - 447 
(od 03/2020)

Funkcje nawigacji:
Gas POI Overlay •

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910
(do 06/2020)
Klasa V MBUX - 447
(03/2020 - 06/2020)

UWAGA: Usługa oferowana jest do dnia 
01.06.2020 włącznie.

Funkcje nawigacji: 
Dostępne miejsca parkingowe •

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910
(do 06/2020)
Klasa V MBUX - 447 
(od 03/2020)

Funkcje nawigacji: 
Wyszukiwanie w okolicy •

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Klasa V MBUX - 447 
(od 03/2020)

*Inne usługi na następnej stronie

• = możliwe korzystanie z usług za pośrednictwem tego urządzenia technicznego.

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne klientowi za pośrednictwem określonych dostępów dla użytkowników. Zakres i dostępność usług mogą jednak być różne, w zależności od tego, z jakiej formy dostępu korzysta 
użytkownik. Przestrzenna dostępność usług Mercedes PRO connect może być ograniczona do określonych krajów. Informacje o zakresie i dostępności usług można znaleźć na portalu Mercedes PRO lub uzyskać od 
dealera. 

Mercedes PRO connect - zestawienie usług
Dostępy dla użytkowników Dalsze informacje



Daimler Internal#

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
Mercedes 
PRO Portal

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
Narzędzie do 
zarządzania 
pojazdami

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
aplikację 
Mercedes 
PRO connect 
App

Użytkowanie 
możliwe z 
pomocą 
systemu 
multimedialn
ego
w pojeździe 

Wymagane 
wyposażenie 
specjalne 
(kody SA)

Dostępność 
w poniższych 
typoszeregach od daty 
produkcji

Wskazówki/
ograniczenia
(w poniższych typoszeregach od daty produkcji)

Produkty

Ulepszona nawigacja 

Funkcje multimedialne: Radio 
internetowe •

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
(E1E) lub nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)

Niektóre aplikacje należy uprzednio aktywować za 
pośrednictwem Mercedes PRO Portal.
 
Do korzystania z różnych funkcji („Radio 
internetowe“ i „Przeglądarka“) potrzebny jest 
dodatkowy transfer danych, który można nabyć u 
operatora sieci komórkowej. Więcej informacji 
otrzymasz u swojego dealera Mercedes-Benz.

Funkcje multimedialne: Sterowanie 
głosowe/
System obsługi głosowej 
LINGUATRONIC Online 

•

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
(E1E) lub nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Niektóre aplikacje należy uprzednio aktywować za 
pośrednictwem Mercedes PRO Portal. 

Funkcje multimedialne: 
Wyszukiwanie globalne
łącznie z W3W

•

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
(E1E) lub nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Niektóre aplikacje należy uprzednio aktywować za 
pośrednictwem Mercedes PRO Portal. 

Funkcje multimedialne: 
Przeglądarka

•

Sprinter tylko w poł. z 
MBUX 10“ (E4M) lub 
MBUX 7” (E3M) z 
nawigacją (E1E)
Klasa V tylko w poł. z 
MBUX z nawigacją 
(E1E) lub nawigacją 
Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Niektóre aplikacje należy uprzednio aktywować za 
pośrednictwem Mercedes PRO Portal. 

Do korzystania z różnych funkcji („Radio 
internetowe“ i „Przeglądarka“) potrzebny jest 
dodatkowy transfer danych, który można nabyć u 
operatora sieci komórkowej. Więcej informacji 
otrzymasz u swojego dealera Mercedes-Benz.

Live Traffic Information

Live Traffic Information •
Audio 40 (EA4) i Live 
Traffic Information 
(EY2).

Vito MOPF 
(od 07/2020)
eVito - 447 
(od 07/2020)

• = możliwe korzystanie z usług za pośrednictwem tego urządzenia technicznego.

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne klientowi za pośrednictwem określonych dostępów dla użytkowników. Zakres i dostępność usług mogą jednak być różne, w zależności od tego, z jakiej formy dostępu korzysta 
użytkownik. Przestrzenna dostępność usług Mercedes PRO connect może być ograniczona do określonych krajów. Informacje o zakresie i dostępności usług można znaleźć na portalu Mercedes PRO lub uzyskać od 
dealera. 

Mercedes PRO connect - zestawienie usług
Dostępy dla użytkowników Dalsze informacje

*Kontynuacja usług z poprzedniej strony



Daimler Internal#

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
Mercedes 
PRO Portal

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
Narzędzie do 
zarządzania 
pojazdami

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
aplikację 
Mercedes 
PRO connect 
App

Użytkowanie 
możliwe z 
pomocą 
systemu 
multimedialn
ego
w pojeździe 

Wymagane 
wyposażenie 
specjalne 
(kody SA)

Dostępność 
w poniższych 
typoszeregach od daty 
produkcji

Wskazówki/
ograniczenia
(w poniższych typoszeregach od daty produkcji)

Produkty

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp •

Ogrzewanie 
postojowe: H12 

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Ogrzewanie postojowe dostępne jest tylko w 
pojazdach z silnikiem spalinowym.

• = możliwe korzystanie z usług za pośrednictwem tego urządzenia technicznego.

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne klientowi za pośrednictwem określonych dostępów dla użytkowników. Zakres i dostępność usług mogą jednak być różne, w zależności od tego, z jakiej formy dostępu korzysta 
użytkownik. Przestrzenna dostępność usług Mercedes PRO connect może być ograniczona do określonych krajów. Informacje o zakresie i dostępności usług można znaleźć na portalu Mercedes PRO lub uzyskać od 
dealera. 

Mercedes PRO connect - zestawienie usług
Dostępy dla użytkowników Dalsze informacje



Daimler Internal#

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
Mercedes 
PRO Portal

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
Narzędzie do 
zarządzania 
pojazdami

Użytkowanie 
możliwe za 
pomocą konta 
użytkownika 
Mercedes 
PRO poprzez 
aplikację 
Mercedes 
PRO connect 
App

Użytkowanie 
możliwe z 
pomocą 
systemu 
multimedialn
ego
w pojeździe 

Wymagane 
wyposażenie 
specjalne 
(kody SA)

Dostępność 
w poniższych 
typoszeregach od daty 
produkcji

Wskazówki/
ograniczenia
(w poniższych typoszeregach od daty produkcji)

Produkty

Interfejs do usług 
warsztatów/serwisów niezależnych

Interfejs do usług 
warsztatów/serwisów niezależnych •

Sprinter - 907, 910 
(od 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(od 03/2019)
Vito MOPF XM0 - 447 
(od 05/2019)
eSprinter - 910 
(od 03/2020)
Klasa V MBUX - 447
(od 03/2020)

Warunkiem jest tutaj oferowanie tej usługi przez 
wybrany warsztat i udostępnianie przez niego 
odpowiedniego interfejsu do pojazdów Mercedes-
Benz.

Mercedes PRO connect - zestawienie usług
Dostępy dla użytkowników Dalsze informacje

• = możliwe korzystanie z usług za pośrednictwem tego urządzenia technicznego.

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne klientowi za pośrednictwem określonych dostępów dla użytkowników. Zakres i dostępność usług mogą jednak być różne, w zależności od tego, z jakiej formy dostępu korzysta 
użytkownik. Przestrzenna dostępność usług Mercedes PRO connect może być ograniczona do określonych krajów. Informacje o zakresie i dostępności usług można znaleźć na portalu Mercedes PRO lub uzyskać od 
dealera. 
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Zdalne e-Ładowanie

Zdalne e-Ładowanie • •
Silnik elektryczny 85 
kW: ME0
Silnik elektryczny 150 
kW: ME4

eVito - 447 
(od 03/2019)
eSprinter - 910
(od 03/2020)

Po zakończeniu procesu ładowania DC nie jest 
możliwe zdalne klimatyzowanie do czasu odjazdu.

Mercedes PRO connect - zestawienie usług
Dostępy dla użytkowników Dalsze informacje

• = możliwe korzystanie z usług za pośrednictwem tego urządzenia technicznego.

Usługi Mercedes PRO connect są dostępne klientowi za pośrednictwem określonych dostępów dla użytkowników. Zakres i dostępność usług mogą jednak być różne, w zależności od tego, z jakiej formy dostępu korzysta 
użytkownik. Przestrzenna dostępność usług Mercedes PRO connect może być ograniczona do określonych krajów. Informacje o zakresie i dostępności usług można znaleźć na portalu Mercedes PRO lub uzyskać od 
dealera. 


