
Handleiding activering 
Mercedes me Adapter

Stappenplan koppelen 
Mercedes me Adapter:
Volg onderstaande stappen om de Mercedes me Adapter te 
koppelen met uw auto. Voor vragen kunt u altijd mailen met 
Klantcontact.mercedes@vanmossel.nl of bel 0182-696074.

Stap 1 | Maak een Mercedes me account aan via 
www.mb.vanmossel.nl/account.

Stap 2 | Download de Mercedes me Adapter app in de 
Playstore of Appstore.

Stap 3 | Bel met 0182-696074, op werkdagen van 9 tot 17 
uur, om de koppeling door Van Mossel Mercedes-Benz  in te 
stellen, of mail naar klantcontact.mercedes@vanmossel.nl 
o.v.v. “Mercedes me” + het kenteken van uw auto. 

Stap 4 | Nadat u vanuit Van Mossel Mercedes-Benz de 
bevestiging krijgt dat de auto is gekoppeld, kunt u inloggen 
met u Mercedes me account in de Mercedes me App.

Stap 5 | Kies in de app “Nieuw voertuig toevoegen”. 
Indien hij niet direct start met dit te doen:
- Klik links boven op de “menu-button” 
- Klik op “Nieuw voertuig toevoegen” 
De wizard om voertuigen toe te voegen is nu gestart.

Stap 6 | Doe de Adapter in de auto, zoals op de handleiding 
in de bijgeleverde box is aangegeven (onder het stuur).

Stap 7 | Kijk in je telefoon naar de bluetooth verbindingen 
welke er zijn. De adapter zend met MB-XXXXXX, maak een 
connectie met deze. Let op: Dit moet wel binnen 3 minuten  
gebeuren!

Stap 8 | Volg de stappen zoals verder in de app 
aangegeven.

Stap 9 | Accepteer de voorwaarde. U bent nu gekoppeld 
met uw Mercedes-Benz, gefeliciteerd!

In drie tellen verbonden.
In slechts enkele stappen is uw Mercedes-Benz 
personenwagen klaar voor de toekomst.

Ontdek alle functies van de Mercedes me Adapter op 
www.mercedes-benz.nl/mercedesmeadapter.

Maak een account aan.

Download de app van 
Mercedes me Adapter op 
uw smartphone.*

Installeer de Mercedes me 
Adapter in uw auto en volg de 
instructies.

* Afhankelijk van uw abonnement voor mobiele telefonie kunnen er kosten 
   zijn verbonden aan het downloaden van de app en het datagebruik.
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Ervaar zelf de innovatie 
van Mercedes-Benz.
Met de Mercedes me Adapter en app heeft u alle 
handige informatie over uw Mercedes-Benz altijd 
bij u op uw smartphone. Zo kunt u voor vertrek heel 
eenvoudig het brandstofpeil controleren. De Adapter 
maakt gebruik van uw telefoon voor de locatie, dus 
u ziet waar de auto het laatst verbonden is geweest 
met uw telefoon en dus waar u hem achter gelaten 
hebt. En de rittenlijst geeft een helder overzicht van 
alle trajecten die u heeft gereden. Daarnaast kunt u 
profi teren van exclusieve services en aantrekkelijke 
aanbiedingen, die speciaal beschikbaar zijn voor de 
Mercedes me community.

De Mercedes me Adapter is nu gratis beschikbaar 
i.c.m. een onderhoudsbeurt voor modellen vanaf 2002 
die nog niet zijn verbonden.

Alle informatie van uw 
Mercedes-Benz direct op 
uw smartphone.
Met de app en de Mercedes me Adapter heeft u 
belangrijke en handige informatie over uw Mercedes-
Benz altijd bij u op uw smartphone.

Maak een eigen account aan op Mercedes me en 
krijg toegang tot de digitale wereld van Mercedes-
Benz. Met exclusieve persoonlijke services, 
informatie over nieuwe producten en aantrekkelijke 
aanbiedingen van Mercedes-Benz.

Gegevens afkomstig van uw auto:
- Informatie over bijvoorbeeld brandstofpeil, 
 kilometerstand en parkeertijd.
- Informatie over de parkeerlocatie van uw 
 auto met traceerfunctie. Bij uitstek geschikt 
 als u een stad bezoekt waar u niet bekend 
 bent.
- Overzicht met alle gereden ritten.
- Overzicht van tankbeurten met ruimte voor 
 notities, zoals de literprijs en aantal gereden 
 kilometers.

Services:
- Snelle hulp bij pech of ongeval, waarbij 
 voertuiggegevens en -locatie automatisch 
 worden doorgestuurd.
- Mogelijkheid tot het opstellen van een 
 schaderapport waaraan foto’s en gesproken 
 berichten kunnen worden toegevoegd.
- Eenvoudig direct contact opnemen met 
 Van Mossel Mercedes-Benz.
- Onderhoudsbeheer met off ertes op maat 
 voor uw volgende onderhoudsbeurt.
- Herinneringsfunctie voor belangrijke data, 
 zoals de eerstvolgende APK.
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