
Prihranite do

40%

Akcijske cene široke ponudbe Akcijske cene široke ponudbe 
originalnih delov Mercedes-Benz.originalnih delov Mercedes-Benz.

Velja do 31.12.2020Velja do 31.12.2020

Ponudba velja za osebna vozila Mercedes-Benz.Ponudba velja za osebna vozila Mercedes-Benz.



Originalni deli Mercedes-Benz.
Posebna ponudba originalnih delov Mercedes-Benz vam prinaša:

• dolgo življensko dobo,
• vrhunsko kakovost nadomestnih delov,
• visok varnostni standard,
• odlično razmerje med ceno in kakovostjo,
• zagotovljeno ugodno ceno,
• zmogljivost, ki ohranja vrednost vašega vozila.
 
Sedaj po ugodnih cenah s prihranki do 40 %!

Varnost je na prvem mestu. Dokler boste vozili Mercedes-
Benz, bomo poskrbeli za to, da je vredno vašega zaupanja. 
Naši mehaniki s certifikatom se redno izobražujejo pod 
budnim očesom strokovnjakov, zato sta vam vedno na voljo 
najboljše vzdrževanje in najsodobnejša tehnologija. Izkoristite 
naše inovativno znanje in izkušnje ter prepoznavno kakovost 
originalnih delov Mercedes-Benz. 

Oljni filter
Zanesljiva zaščita proti povečani obrabi motorja.

Že od: 12,37 EUR

Zavorne ploščice
Visoka zavorna moč in kratke zavorne poti.

Že od: 60,84 EUR

Zavorni kolut
Izjemna zmogljivost in popolna zaščita proti koroziji.

Že od: 55,66 EUR /kos



Posebna akcijska ponudba.
Izbrani originalni deli za osebna vozila Mercedes-Benz po akcijskih cenah.

Zračni filter
Odlična zmogljivost filtriranja skozi  
celotno življensko dobo filtra.

Že od: 33,75 EUR

Filter kabine
Znatno zmanjšan vnos škodljivih plinov v kabino.

Že od: 44,30 EUR

Filter goriva
Trdna in vzdržljiva zgradba, maksimalna odpornost  
proti tlačnim razlikam.

Že od: 45,35 EUR

Akumulator
Velja za akumulatorje moči 74 Ah in 100 Ah.

Že od: 139,08 EUR

Metlice brisalcev
Jasna vidljivost v vseh vremenskih pogojih.

Že od: 38,00 EUR

Zimsko čistilo stekel - 1l
Hitro in temeljito odstranjuje nečistoče, kot so mastni 
madeži, saje, sol. Daljša življenska doba gumic brisalcev.

Že od: 5,70 EUR



Motor je srce vašega vozila. Če želite, da ostane v brezhibnem tehničnem stanju, 
uporabite originalno motorno olje Mercedes-Benz. Ekipa strokovnjakov družbe 
Daimler AG je pri razvoju motornega olja, ki ustreza standardom najvišje kakovosti  
in je primerno lastnostim motorjev Mercedes-Benz, uporabila vse svoje znanje, 
izkušnje in napredek.

Sestava in kemijske lastnosti motornega olja zagotavljajo:
•  izjemne lastnosti mazanja v celotnem temp. območju,
•  dobro odpornost na fizične in toplotne obremenitve, 
•  učinkovito zaščito motorja v vseh pogojih delovanja, 
•  natančno razmerje sestavin, 
•  izvrstno viskoznost in temp. lastnosti za lažji zagon.

Z uporabo originalnega motornega olja lahko najbolje izkoristite potencial svojega 
vozila. Motor deluje zanesljivo z minimalno obrabo ne glede na model, ki ste ga 
izbrali. Originalno motorno olje Mercedes-Benz je pomemben sestavni del vašega 
avtomobila.

Originalnega motornega olja Mercedes-Benz ni mogoče ponarediti. Na voljo je v vaših pooblaščenih servisnih delavnicah Mercedes-Benz.

Originalno motorno olje Mercedes-Benz. 
Pomemben sestavni del vašega avtomobila.



Nosilec za kolo na zadku vozila Nosilec za kolo na zadku vozila 
za vlečno kljuko, zložljivza vlečno kljuko, zložljiv
Nosilec za kolo na zadku vozila, ki je  Nosilec za kolo na zadku vozila, ki je  
preprost za uporabo in ima možnost preprost za uporabo in ima možnost 
zaklepanja. Zagotavlja varen prevoz dveh  zaklepanja. Zagotavlja varen prevoz dveh  
ali treh koles. Ko so kolesa nameščena,  ali treh koles. Ko so kolesa nameščena,  
je mogoče prtljažnik še vedno odpreti.je mogoče prtljažnik še vedno odpreti.

Korito prtljažnega prostoraKorito prtljažnega prostora
Prtljažnik zaščiti pred umazanijo in  Prtljažnik zaščiti pred umazanijo in  
praskami. Iz lahke, a trdne plastike.praskami. Iz lahke, a trdne plastike.

Strešni kovčki Mercedes-BenzStrešni kovčki Mercedes-Benz
Aerodinamična oblika, prilagojena vašemu Aerodinamična oblika, prilagojena vašemu 
ozilu Mercedes-Benz. Iz zelo trpežnega ozilu Mercedes-Benz. Iz zelo trpežnega 
materiala. Zasnovani za hitro in preprosto materiala. Zasnovani za hitro in preprosto 
namestitev na osnovne nosilce. Kovčki se namestitev na osnovne nosilce. Kovčki se 
odpirajo na obeh straneh.odpirajo na obeh straneh.

Oprema za potovanje v sloguOprema za potovanje v slogu
Te elemente vzglavnikov je mogoče preprosto Te elemente vzglavnikov je mogoče preprosto 
namestiti in odstraniti. Modularni sistem je namestiti in odstraniti. Modularni sistem je 
osnovan na podstavku, ki ga lahko združite osnovan na podstavku, ki ga lahko združite 
z želenim izdelkom – univerzalnim kavljem, z želenim izdelkom – univerzalnim kavljem, 
obešalnikom ali zložljivo mizico.obešalnikom ali zložljivo mizico.

Za konkretno ponudbo dodatne opreme se obrnite na najbližji pooblaščeni servis Mercedes-Benz.Za konkretno ponudbo dodatne opreme se obrnite na najbližji pooblaščeni servis Mercedes-Benz.

Priporočene maloprodajne cene. Trgovci v akciji sodelujejo po svoji volji brez obveznosti.Priporočene maloprodajne cene. Trgovci v akciji sodelujejo po svoji volji brez obveznosti.

DodatnaDodatna oprema Mercedes-Benz.oprema Mercedes-Benz.
Več prostora. Več zabave. Za še večjo uporabnost vašega vozila.Več prostora. Več zabave. Za še večjo uporabnost vašega vozila.



Pooblaščeni prodajalci originalnih delov Mercedes-Benz:Pooblaščeni prodajalci originalnih delov Mercedes-Benz:
Autocommerce, d.o.o., RC Ljubljana, Autocommerce, d.o.o., RC Ljubljana, Baragova 5, 1000 Ljubljana, T: 01 / 588 36 32,  E: nad.deli@autocommerce.siBaragova 5, 1000 Ljubljana, T: 01 / 588 36 32,  E: nad.deli@autocommerce.si
Autocommerce, d.o.o., RC Koper, Autocommerce, d.o.o., RC Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, T: 05 / 663 12 05,  E: robert.furlan@autocommerce.siVojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, T: 05 / 663 12 05,  E: robert.furlan@autocommerce.si
Autocommerce, d.o.o., RC Maribor, Autocommerce, d.o.o., RC Maribor, Ptujska cesta 132, 2000 Maribor, T: 02 / 460 01 31,  E: jurcek.lers@autocommerce.siPtujska cesta 132, 2000 Maribor, T: 02 / 460 01 31,  E: jurcek.lers@autocommerce.si
Autocommerce, d.o.o., RC Celje, Autocommerce, d.o.o., RC Celje, Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje, T: 03/4261 885, E: aleksander.poteko@autocommerce.siIpavčeva ulica 21, 3000 Celje, T: 03/4261 885, E: aleksander.poteko@autocommerce.si
Čepin d.o.o., Čepin d.o.o., Celjska cesta 49, 3212 Vojnik, T: 03 / 828 01 40,  E: nadomestni.deli@cepin.siCeljska cesta 49, 3212 Vojnik, T: 03 / 828 01 40,  E: nadomestni.deli@cepin.si
DC Dominko Center Ptuj d.o.o., DC Dominko Center Ptuj d.o.o., Ob Studenčnici 4, 2251 Ptuj, T: 02 / 788 11 16,  E: alexander.voda@dominko.siOb Studenčnici 4, 2251 Ptuj, T: 02 / 788 11 16,  E: alexander.voda@dominko.si
Hotko d.o.o., Hotko d.o.o., Vinterjeva 2a, 3212 Vojnik, T: 03 / 780 00 30,  E: david.hotko@siol.netVinterjeva 2a, 3212 Vojnik, T: 03 / 780 00 30,  E: david.hotko@siol.net
Prigo, d.o.o., Brezovica, Prigo, d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani, T: 01 / 365 82 02,  E: dejan.papez@prigo.siPodpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani, T: 01 / 365 82 02,  E: dejan.papez@prigo.si
Špan d.o.o., Špan d.o.o., Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, T: 01 / 365 80 44,  E: janez.grdadolnik@span.siTržaška cesta 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, T: 01 / 365 80 44,  E: janez.grdadolnik@span.si

Cene vključujejo 22% DDV in veljajo od 15.9. do 31.12.2020 oz. do razprodaje zalog. 
Na navedene cene se ne priznava dodatni popust. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do morebitnih vsebinskih napak.


