Pura adrenalina.
Jantes de liga leve da Mercedes-Benz.

Jóias.

Jante AMG de 5 raios
45,7 cm (18”), Prata titânio
215/40 R18
B66030016

509,33 €*
Jante MB de 5 raios duplos
45,7 cm (18”), Prata sterling
215/40 R18
B66474373

293,55 €*
Jante MB de 5 raios duplos
43,2 cm (17”), Prata paládio Polimento de alto brilho
215/45 R17, B66474580

278,83 €*

*Preço recomendado por jante, sem pneus ou montagem. IVA incluído à taxa
legal em vigor. Relativamente à compatibilidade com a sua viatura
agradecemos que consulte a sua Oficina Autorizada Mercedes-Benz.

Vencedores.

Jante AMG de raios duplos
45,7 cm (18”), Prata Polimento de alto brilho
eixo dianteiro: 225/40 R18
eixo traseiro: 255/35 R18
B66031382
B66031383
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

682,85 €* 739,05 €*
Jante MB de 7 raios
43,2 cm (17”), Prata paládio Polimento de alto brilho
eixo dianteiro: 225/45 R17
eixo traseiro: 245/40 R17
A20440169027X19
A20440170027X19
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

327,54 €* 328,75 €*
Jante MB de 5 raios duplos
45,7 cm (18”), Prata sterling, eixo dianteiro: 225/40 R18, eixo traseiro: 245/35 R18
A20440129029709 (eixo dianteiro) A20440130029709 (eixo traseiro)

351,89 €*

364,06 €*

*Preço recomendado por jante, sem pneus ou montagem. IVA incluído à taxa
legal em vigor. Relativamente à compatibilidade com a sua viatura
agradecemos que consulte a sua Oficina Autorizada Mercedes-Benz.

Atracções.

Jante AMG de 7 raios duplos
48,3 cm (19”), Prata Polimento de alto brilho
eixo dianteiro: 245/35 R19
eixo traseiro: 275/30 R19
B66031506
B66031507
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

777,98 €* 822,76 €*
Jante MB de 5 raios duplos
45,7 cm (18”), Prata titânio Polimento de alto brilho
eixo dianteiro: 245/40 R18
eixo traseiro: 265/35 R18
A21240131027X07
A21240132027X07
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

443,21 €* 443,21 €*
Jante MB de 5 raios
45,7 cm (18”), Prata titânio, eixo dianteiro: 245/40 R18, eixo traseiro: 265/35 R18
A21240134027X07 (eixo dianteiro) A21240135027X07 (eixo traseiro)

405,46 €*

450,50 €*

*Preço recomendado por jante, sem pneus ou montagem. IVA incluído à taxa
legal em vigor. Relativamente à compatibilidade com a sua viatura
agradecemos que consulte a sua Oficina Autorizada Mercedes-Benz.

Atletas de topo.

Polimento de alto brilho
45,7 cm (18”), Prata titânio
eixo dianteiro: 225/40 R18
eixo traseiro: 245/35 R18
B66031447
B66031448
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

649,24 €* 705,22 €*
Jante MB de 5 raios
45,7 cm (18”), Prata titânio Polimento de alto brilho
eixo dianteiro: 225/40 R18
eixo traseiro: 245/35 R18
B66474540
B66474541
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

230,12 €* 230,12 €*
Jante MB de 5 raios triplos
45,7 cm (18”), Prata sterling, eixo dianteiro: 225/40 R18, eixo traseiro: 245/35 R18
B66474499 (eixo dianteiro),
B66474500 (eixo traseiro)

273,97 €*

278,83 €*

*Preço recomendado por jante, sem pneus ou montagem. IVA incluído à taxa
legal em vigor. Relativamente à compatibilidade com a sua viatura
agradecemos que consulte a sua Oficina Autorizada Mercedes-Benz.

Estrelas nas curvas.

Jante AMG de 7 raios duplos
48,3 cm (19”), Preto Polimento de alto brilho
eixo dianteiro: 235/35 R19
B66031501

889,93 €*
Jante MB de 5 raios duplos
45,7 cm (18”), Prata titânio Polimento de alto brilho
eixo dianteiro: 235/40 R18
eixo traseiro: 255/35 R18
A20740111027X07
A20740112027X07
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

388,42 €* 400,59 €*
Polimento de alto brilho
45,7 cm (18”), Preto Polimento de alto brilho, eixo dianteiro: 235/40 R18, eixo traseiro: 255/35 R18
A20740116027X23 (eixo dianteiro) A20740117027X23 (eixo traseiro)

388,42 €*

400,59 €*

*Preço recomendado por jante, sem pneus ou montagem. IVA incluído à taxa
legal em vigor. Relativamente à compatibilidade com a sua viatura
agradecemos que consulte a sua Oficina Autorizada Mercedes-Benz.

Pacotes de
força.

Jante AMG de 5 raios
53,3 cm (21”), Prata titânio
eixo dianteiro: 265/40 R21
eixo traseiro: 265/40 R21
B66031204
B66031205
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

1.035,45 €* 1.035,45 €*
Jante MB de 5 raios
50,8 cm (20”), Decorativo Castanho Metálico
275/50 R20
B66470166

334,83 €*
Jante MB de 5 raios duplos
50,8 cm (20”), Preto Polimento de alto brilho, 265/45 R20
B66474566

619,76 €*

*Preço recomendado por jante, sem pneus ou montagem. IVA incluído à taxa
legal em vigor. Relativamente à compatibilidade com a sua viatura
agradecemos que consulte a sua Oficina Autorizada Mercedes-Benz.

Ícones
estilísticos.

Jante AMG de 5 raios
50,8 cm (20”), Prata titânio
eixo dianteiro: 255/35 R20
eixo traseiro: 275/35 R20
B66031207
B66031208
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

873,13 €* 929,71 €*
Jante MB de 10 raios
50,8 cm (20”), Prata sterling
eixo dianteiro: 255/35 R20
eixo traseiro: 275/35 R20
B66474214
B66474215
(eixo dianteiro)
(eixo traseiro)

557,66 €* 573,49 €*
Jante MB de 5 raios em Y
50,8 cm (20”), Preto Polimento de alto brilho, eixo dianteiro: 255/35 R20, eixo traseiro: 275/35 R20
B66474529 (eixo dianteiro)
B66474530 (eixo traseiro)

595,39 €*

607,58 €*

*Preço recomendado por jante, sem pneus ou montagem. IVA incluído à taxa
legal em vigor. Relativamente à compatibilidade com a sua viatura
agradecemos que consulte a sua Oficina Autorizada Mercedes-Benz.

Desenvolvimento de rodas.
Por meio de um abrangente programa de desenvolvimento e testes,
a Mercedes-Benz assegura a qualidade dos seus modelos de
rodas. As verificações e análises excedem em muito o que é requerido
por lei. A Mercedes-Benz orienta-se, na fase de desenvolvimento
e ensaios, no perfil de esforços reais sobre jantes de liga leve em
condições de operação reais, afinando os programas para estas
condições. Por este motivo, as jantes de liga leve com a estrela
pertencem aos produtos mais seguros, com o melhor desempenho
e a mais longa vida útil em todo o mercado automóvel.

Design.
Para um design convincente do veículo, a roda é de maior
importância. Por este motivo, na Mercedes-Benz, as rodas com
a sua concepção exigente complementam de forma harmoniosa
a carroçaria e contribuem decisivamente para a elevada qualidade
do design dos veículos. No centro de design da Mercedes-Benz,
as jantes de liga leve para os equipamentos de série e opcionais
são concebidas por especialistas naquela área, que concebem
também todas as formas do exterior.

Qualidade.
A Mercedes-Benz e a sua sucursal Mercedes-Benz Accessories
GmbH oferecem as jantes de liga leve certas para cada modelo.
Todas as rodas estão perfeitamente optimizadas para os veículos
Mercedes-Benz e cumprem os mesmos elevados requisitos de
segurança. Além disso, para a produção das jantes de liga leve
são seleccionados apenas os fornecedores mais reconhecidos e
os melhores em todo o mundo, que produzem de acordo com as
rigorosas exigências da Mercedes-Benz.

Acessórios.
Com os acessórios elegantes e seguros para rodas da Mercedes-Benz
obterá um visual destacado. Com uns centros de jante no clássico
design Roadster, em prata ou preto com estrela cromada, o seu veículo
atrairá os olhares. Os pernos de segurança com chave codificada
fazem com que isso não mude. E com as tampas decorativas para
as válvulas, com a estrela da Mercedes-Benz, comprovará o seu
amor pelo detalhe.

B66472001

B66470120

B66470206

B66470200

15,60 €*

13,65 €*

11,75 €*

Sob consulta

1,46 €*
*Preços recomendados com IVA à taxa legal em vigor.

As acções referidas neste folheto são válidas até: 31.05.2011

Encontrará mais informações e toda a nossa oferta em www.mercedes-benz-accessories.com

Em relação aos dados apresentados neste folheto: após fecho da redacção desta publicação, 03/11, poderão surgir alterações no produto. Ressalvam-se as modificações
na construção e formato, desvios nas cores e alterações no volume de equipamentos por parte do construtor durante o período de fornecimento, desde que estas
alterações ou desvios sejam admissíveis para o comprador, tendo em consideração os interesses do vendedor. Desde que o vendedor ou o construtor utilize sinais ou
números para referenciar a encomenda ou o objecto encomendado, estes não poderão ser objecto de reclamação de direitos. As ilustrações contêm equipamentos
opcionais e acessórios que não fazem parte das especificações de série. Alterações nas cores devem-se à técnica de impressão. Informações sobre normas legais,
jurídicas, fiscais e os seus efeitos aplicam-se apenas na Alemanha à data do fecho da sua redacção. A informação contida neste folheto não constitui uma proposta
ou oferta de venda, nem vincula legal ou contratualmente a Mercedes-Benz Portugal ou as suas Oficinas Autorizadas. Os preços apresentados são limitados ao stock
existente e podem ser alterados sem aviso prévio. Os dados relativos ao equipamento de série e opcional constantes deste folheto, incluindo preços, são fornecidos a
título meramente indicativo e não vinculativo. Para obter dados actualizados e os preços específicos aplicáveis contacte a rede de Oficinas Autorizadas da
Mercedes-Benz Portugal.
www.mercedes-benz.pt
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