Paket

Exterior care kit
· Seperangkat lengkap dalam tas eksklusif dengan logo

Dealer resmi Mercedes-Benz Anda akan senang hati menjawab per tanyaan
dan memberikan saran. Semua produk terlampir hanya dapat diperoleh
melalui dealer resmi Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz
· Dua produk perawatan serbaguna: Car Shampoo dan Wheel

Cleaner dengan spons
· Untuk kemudahan penggunaan: spons mobil dan kain lap kulit

sintetis
Part no. A 211 986 01 00

Interior care kit
· Seperangkat lengkap dalam tas eksklusif dengan logo

Mercedes-Benz

Untuk tampilan yang cemerlang.

· Dua produk perawatan serbaguna: Cockpit Lotion dan Interior

Glass Cleaner
· Untuk kemudahan penggunaan: spons kaca (bantal kulit sintetis)
dan kain lap kulit sintetis
Part no. A 211 986 00 00 09

Produk perawatan kendaraan Mercedes-Benz.

Catatan: perubahan pada produk mungkin dapat terjadi sejak material ini naik cetak
(Mei 2017). Produsen berhak untuk membuat perubahan pada desain, bentuk, war na
dan spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi terbaru dan
lebih spesifik mengenai berbagai model, fitur, serta informasi harga, mohon
menghubungi jaringan layanan resmi Mercedes-Benz terdekat.
www.mercedes-benz.co.id
Diterbitkan oleh : PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia

Eksterior

Lapisan Cat
Insect remover

Paint polish

Menghilangkan bekas serangga dengan
cepat dan lembut dari permukaan kaca,
lapisan cat, krom dan plastik
· Juga bisa dipakai untuk sisa serangga yang
membandel atau mengering
Part no. A 002 986 11 71 14

Emulsi pembersih dan perawatan dengan
wax karnauba alami untuk lapisan cat yang
masih baru maupun yang mulai memudar
· Memberikan hasil akhir seper ti cermin,
bebas goresan dan kilau cemerlang tanpa
kabut yang tahan berminggu-minggu
· Menyingkirkan sisa kotoran dari proses
pencucian mobil otomatis.
Part no. A 000 986 46 74 09

·

·

Quick & Clean
Paintwork cleaner

Untuk semua keperluan, eksterior dan
interior kendaraan Anda
· Membersihkan tanpa meninggalkan goresan
pada kaca dan permukaan cat, permukaan
karet dan plastik
· Menghilangkan bekas sidik jari dan kotoran
yang menempel dengan mudah
· Aman untuk kulit
Part no. A 002 986 51 71 (500 ml)
·

NEW

Agar bintang Anda
bersinar lebih lama.
Cat yang mengkilap, roda yang berkilau, interior yang
halus –dengan Mercedes, Anda membeli kualitas yang
terlihat jelas. Untuk melindungi tampilan cemerlang
kendaraan Anda dari paparan lingkungan, kami
tawarkan berbagai pilihan produk perawatan tampilan
kendaraan.

Dengan produk perawatan kendaraan Mercedes-Benz,
kendaraan Anda akan terpelihara tampilannya. Efektif
namun tetap lembut pada material, dan tentunya
sangat ramah ingkungan. Jaga tampilan kendaraan
Anda agar terus bersinar!

wax karnauba alami untuk lapisan cat
· Untuk kilau cemerlang
· Menyingkirkan sisa sabun dari proses

pencucian mobil
Part no. A 001 986 37 71 09

Interior
Wheel cleaner
Menyingkirkan kotoran membandel seper ti
debu rem dan bekas oli tanpa meninggalkan
bekas
· Tidak merusak permukaan velg atau baut
roda
Part no. A 001 986 34 71 14
·

Produk kami telah diuji khusus untuk memastikan
kecocokannya dengan material Mercedes Anda, dan
dikembangkan dengan standar mutu yang sama
tingginya dengan kendaraan itu sendiri. Tidak ada kata
lain bagi produk kami selain mutu yang terbaik untuk
perawatan interior dan eksterior kendaraan.

· Emulsi pembersih dan perawatan dengan

Window cleaner
(hanya untuk eksterior)
Efektif menyingkirkan debu jalan, silikon,
jelaga diesel, wax, zat pengawet kilap,
serangga dan kotoran burung
· Untuk operasional wiper yang lebih senyap
· Lembut pada lapisan cat dan bahan sint etis
Part no. A 000 986 40 71
·

Cockpit lotion
Membersihkan dan melindungi semua
komponen plastik di area kokpit
· Tidak menimbulkan aroma yang mengganggu
dan mudah digunakan
· Antistatis, tidak akan menarik debu
Part no. A 000 986 47 74 13
·

Interior glass cleaner
Menyingkirkan kotoran, noda minyak dan
nikotin dengan sekali penggunaan
· Dengan efek anti kabut
· Pompa semprotan yang memudahkan
pekerjaan
Part no. A 001 986 38 71
·

