
Mercedes me. Altijd en overal.



Uw Mercedes-Benz staat in de 
garage. Maar tegelijk ook in uw 
woonkamer, op kantoor, aan de 
luchthaven … 
Wij hebben mobiliteit  al eens opnieuw uitgevonden: in 1886, met de eerste auto. 
Nu is het tijd om dat nog eens te doen. Vandaag betekent mobiliteit veel meer dan 
alleen een vervoermiddel. Met uw smartphone gaat er nu een hele nieuwe wereld 
voor u open. En ook voor Mercedes-Benz. Controleer uw voertuiggegevens, bekijk 
uw contracten of reserveer uw persoonlijke mobiliteitsdiensten. De mogelijkheden 
zijn legio – en elke dag komen er nieuwe bij. Stap dus in en rijd met ons de toe-
komst van mobiliteit tegemoet.

De boeiende wereld van Mercedes me ligt op elk uur van 
de dag voor u open: ontdek het Mercedes me-portaal op 
www.mercedes.me en de gratis app voor iOS en Android.



Registreer u nu op www.mercedes.me



Mercedes me connect

Uw Mercedes-Benz zorgt automatisch dat hij optimaal wordt onderhouden. Met 
Onderhoudsmanagement en Voertuigdiagnose op afstand worden door Remo-
te Service relevante voertuiggegevens en informatie over slijtage verzonden naar 
uw Mercedes-Benz-servicepartner – en met u wordt automatisch contact opgeno-
men via de app.

Het noodoproepsysteem van Mercedes-Benz1 is uw vangnet in geval van nood. 
Bij een ongeval kan de communicatiemodule van uw voertuig u automatisch in 
contact brengen met het noodcentrum van Mercedes-Benz. Daarbij geeft het sys-
teem uw precieze locatie, het aantal inzittenden en informatie over de staat van het 
voertuig door. Indien nodig worden de gegevens van de noodoproep onmiddellijk 
doorgestuurd naar een noodcentrum voor heel Europa – dat garandeert dat de ge-
paste maatregelen zo snel mogelijk worden genomen.

1  Voor uw veiligheid blijft het noodoproepsysteem van Mercedes-Benz automatisch te allen tijde ingeschakeld. Alle andere Standaarddien-
sten die als deel van Mercedes me connect worden aangeboden, treden pas in werking wanneer u ze uitdrukkelijk aanvraagt en de ge-
bruiksvoorwaarden heeft aanvaard.

Stel u voor dat u vergeten bent 
dat u naar de keuring moet –  
maar alles is al klaar.





Mercedes me connect



Altijd tot uw dienst: de Concierge Service1 van Mercedes me connect dient als uw 
persoonlijke assistent. Deze hoogwaardige, exclusieve dienst staat altijd klaar om 
te antwoorden op uw vragen, concerttickets te boeken, restaurants aan te bevelen 
en in het algemeen nog zoveel meer voor u te regelen. De gegevens uit uw adres-
boek, uw huidige locatie of uw favoriete café – stuur ze gewoon als bestemming 
door van uw smartphone naar uw Mercedes-Benz. In de wagen verschijnt een 
pop-upmenu met het doorgestuurde adres. Druk op “OK” en het navigatiesysteem 
neemt de bestemming over.

Wat voor weer wordt het morgen? Vraag het gewoon aan uw Mercedes-Benz. De 
weerapp, de lokale zoekfunctie of de internetradio – met het bedienings- en 
weergavesysteem COMAND Online kunnen tal van Mercedes Apps heel eenvou-
dig worden beheerd via spraakbediening. En met Online Map Update1 beschikt u al-
tijd over de recentste navigatiegegevens. Het systeem wordt onderweg automa-
tisch bijgewerkt.  
U ziet het niet – maar u weet wel dat u altijd op uw bestemming raakt.

Uw Mercedes-Benz vindt de weg 
naar het concert wel. De tickets 
werden besteld via Mercedes me. 

1  De dienst is verkrijgbaar op de volgende modellenreeksen vanaf de aangegeven productiedata: E-Klasse Berline (vanaf 03/16), E-Klasse 
Break (vanaf 09/16), E-Klasse Coupé (vanaf 03/17), E-Klasse Cabrio (vanaf 09/17), S-Klasse Berline (vanaf 06/17).



Nog voordat u vertrekt, weet u dat u op tijd aankomt: voor ritten die u regelmatig 
maakt, heeft Mercedes me een functie die de geschatte rijtijd bepaalt en u tijdig 
op de hoogte brengt van vertragingen door files. Ze berekent de verwachte bijko-
mende reistijd en zet u aan om daar rekening mee te houden en vroeger te vertrek-
ken. Waar ligt uw autosleutel? Hij staat op uw smartphone! Met de digitale auto-
sleutel kunt u uw Mercedes-Benz vanaf uw smartphone openen of sluiten – en op 
dezelfde manier ook de motor starten.1

Nieuwe wegenwerken, een plots oponthoud: omzeil dit soort verrassingen dankzij 
Live Traffic Information2, waarmee uw voertuig actuele en nauwkeurige verkeers-
informatie ontvangt. De functie kan met deze informatie ook de beste route herbe-
rekenen. Communicatie lost de meeste problemen op, ook onderweg: Auto's van 
Mercedes-Benz die over deze uitrusting beschikken, kunnen met Car-to-X Com-
munications3 informatie met elkaar delen. En u nog sneller en betrouwbaarder 
waarschuwen voor files, een glad wegdek en andere ongewenste voorvallen in uw 
buurt.

Schat, hoe laat  
moeten we vertrekken?  
Acht minuten vroeger vandaag.

Mercedes me connect

1  Remote Door Locking is niet mogelijk bij de V-Klasse als de deuren, de achterklep en/of de achterruit open zijn. Het systeem toont niet of 
de ventilatieruiten of de achterklep van de V-Klasse open zijn blijven staan. Remote Door Locking and Unlocking is niet verkrijgbaar op 
de X-Klasse.

2  De dienst wordt geactiveerd voor een termijn van drie jaar en kan aan het einde van deze termijn tegen een meerprijs worden ver-
lengd. 3 Deze dienst is verkrijgbaar op de volgende modellenreeksen vanaf de aangegeven productiedata: E-Klasse (vanaf 03/16), 
S-Klasse (vanaf 06/17), C-Klasse (vanaf 06/17) en GLC (vanaf 06/17).





Krappe parkeerplaats? Dat is net waarvoor Remote Parking Assist1 dient. Zodra 
de parkeerplaats is geïdentificeerd, terwijl u er voorbijrijdt, stapt u uit uw Merce-
des-Benz en beheert u het hele parkeerproces met alle gemak vanaf uw smart-
phone. De rit zit er misschien op, maar de reis daarom nog niet: Door-to-Door Na-
vigation brengt u tot aan uw eindbestemming, zelfs al moet u nog een stuk 
stappen.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: na een lange dag shoppen, of mis-
schien ergens in een stad die u niet kent, bent u vergeten waar uw auto staat. Op 
zo'n moment komt de Parked Vehicle Locator-dienst als geroepen. Zolang u bin-
nen een straal van 1,5 kilometer van uw auto bent, toont de dienst u waar die 
staat – en hoe u daar komt.

Bloemen: in de hand. 
Champagne: gekocht. 
Kapper: bezocht. 
Parkeerplaats: vergeten,  
maar toch nog gevonden. 

Mercedes me connect



De Vehicle Tracker laat u via gps uw auto volgen terwijl hij rijdt – bijvoorbeeld als 
u hem aan iemand heeft uitgeleend. De Geofencing-functie waarschuwt u zodra uw 
voertuig een bepaald gebied, dat u vooraf heeft vastgelegd en gemarkeerd, verlaat. 

Genoeg brandstof voor morgen? Blijf gewoon waar u bent – met Remote Retrieval 
of Vehicle Status2 kunt u allerhande informatie over uw Mercedes-Benz online 
opvragen. Of het nu de kilometerstand is, het bereik, het brandstofpeil of iets an-
ders dat u wilt weten: een snelle blik op uw smartphone en u beschikt over alle 
informatie. 

1  De dienst is verkrijgbaar op de volgende modellenreeksen vanaf de aangegeven productiedata: E-Klasse Berline (vanaf 03/16), E-Klasse 
Break (vanaf 09/16), E-Klasse Coupé (vanaf 03/17), E-Klasse Cabrio (vanaf 09/17), S-Klasse (vanaf 06/17). De bestuurder draagt de 
verantwoordelijkheid om het voertuig te allen tijde te beheren. Het gebruik van de automatische parkeerfunctie (Remote Parking Assist) is 
mogelijk niet goedgekeurd in alle landen.

2 Voorlopig beschikbaar op de X-Klasse vanaf Q2/2018.



Omdat u vaak op de baan bent: 
een digitale thuis voor uw 
servicegeschiedenis.

Mercedes me assist

Of u nu op zakenreis bent of op vakantie, met het Digital Service Report kunt u 
om het even waar en wanneer uw servicegeschiedenis zien. Dat is met name han-
dig als u bijvoorbeeld van garage verandert, verhuist of van plan bent uw wagen te 
verkopen. Met het zogenaamde Vehicle Service Dashboard heeft u ook informatie 
over de actuele servicestatus van uw wagen en eventuele serviceafspraken binnen 
handbereik.

Mercedes me assist biedt bovendien het toppunt van gemak en bescherming voor 
alles wat met de service van uw wagen te maken heeft: mocht u pechhulp nodig 
hebben, dan staat Mercedes-Benz Service24h de klok rond tot uw beschikking – 
met een simpele druk op een knop in uw wagen. De Mobilo-mobiliteitsoplossing 
behoort tot de standaarduitrusting van elke personenwagen die Mercedes-Benz 
bouwt en wordt na elke servicebeurt bij Mercedes-Benz gratis vernieuwd – tot  
30 jaar lang. Snelle bijstand ter plaatse is beschikbaar in ruim 40 Europese lan-
den, de klok rond en inclusief takeldienst – of een vervangwagen om u snel weer 
op weg te helpen. 





Mercedes me finance



Voor veel mensen is een Mercedes-Benz iets waar ze van dromen – maar daarom 
nog niet het enige. Het leven heeft zoveel meer te bieden, zowel gepland als onver-
wacht. Wij willen zorgen dat u, in financieel opzicht, klaar bent voor wat er ook 
mag komen, dus is het toepassingsgebied van onze financiële diensten zo breed 
mogelijk.

Daarbij kan het gaan om een individueel leaseaanbod, een flexibele financie-
ringsoplossing of de geschikte verzekeringsproducten – in overleg met u stel-
len we het ideale pakket samen. Zo bepaalt u bijvoorbeeld het voorschot, de loop-
tijd en welke inleveringsoptie u wilt. Zodra uw contracten zijn aangegaan, kunnen 
ze eenvoudig online worden beheerd via het portaal.1

U kunt ook profiteren van een uitgebreid aanbod aan andere financieringsdiensten: 
gebruik onze productzoeker en prijscalculator op Mercedes me finance – en ge-
niet van al het gemak dat de Mercedes-Benz Financial Services bieden.

Elk financieel product  
biedt meer vrijheid en 
flexibiliteit voor u en uw gezin.

1 Afhankelijk van de beschikbaarheid op de markt.



Mercedes me move

De mobiliteitsdiensten van Daimler zijn niets minder dan uw persoonlijke on-
afhankelijkheidsverklaring. Als u op een gegeven moment uw Mercedes niet nodig 
heeft of als hij niet in uw buurt staat, vindt u dankzij uw toegang tot Mercedes me 
het perfecte alternatief:

Met de chauffeursdienst Blacklane heeft u een betrouwbare optie om aan de an-
dere kant van de stad te raken. Boek uw limousine gewoon online – ten laatste een 
uur voordat u wilt vertrekken. Gebruik de locatiezoeker om een huurauto te reser-
veren bij uw dichtstbijzijnde Mercedes-Benz Rent-partner. Er staat zo goed als 
altijd een car2go net waar u hem nodig heeft. mytaxi is dan weer als taxi-app we-
reldwijd pionier en marktleider. Openbaar vervoer, trein, taxi, fiets- of autodelen: 
vind de ideale combinatie uit een reeks mobiliteitsopties met moovel.

Ga met de bus naar het werk.  
Reserveer een car2go om snel 
ergens heen te rijden tijdens de 
lunchpauze.  
Neem een taxi naar het concert. 
Uw dag met Mercedes me.



Mercedes me inspire

“My Guide” is de digitale reisgids van Mercedes me. Hij biedt tips van insiders 
over de bestemmingen en routes die u selecteert, overal ter wereld. Een hele 
waaier aan mogelijkheden staat klaar zodra u zich heeft aangemeld: een down-
loadfunctie om routes over te plaatsen naar het navigatiesysteem, een lijst met 
persoonlijke herinneringen die u kunt aanmaken met de Travel Planner of de optie 
om zorgvuldig beheerde reisgidsen te downloaden voor de steden en regio’s die u 
selecteert.

Samen met ons rijdt u de toekomst van mobiliteit tegemoet. Innovatieve ideeën en 
projecten in de categorieën ‘evenementen’, ‘reizen’ en ‘lifestyle’ zullen u zonder 
twijfel fascineren en bovenal inspireren.

Nog zes uur naar Barcelona.  
Uw Mercedes-Benz beloont u met 
de beste tapas in de hele stad.



⋅  Let op: Mercedes me connect-diensten zijn enkel verkrijgbaar op nieuwe wa-
gens van Mercedes-Benz uit specifieke modellenreeksen, en niet in alle landen.  
Uw Mercedes-Benz-dealer adviseert u graag over de nodige uitrusting en opties 
voor uw voertuig.

⋅  Mercedes me connect-diensten worden verstrekt via een simkaart in de auto en 
zijn afhankelijk van de netwerkdekking. De kosten om het voertuig te verbinden 
met de server van Daimler AG zullen worden gedragen door Daimler AG.1

⋅  Een voertuig kan enkel worden gekoppeld aan de Mercedes me connect-diensten 
door een deelnemende erkende Mercedes-Benz-dealer en na voorlegging van de 
nodige vergunningsdocumenten. Vervolgens kan de klant andere personen opge-
ven als medegebruikers.

⋅  Daimler AG verzamelt, bewaart, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens teneinde 
de Mercedes me connect-diensten te verlenen in de mate waarin zulks is bepaald 
in de Gebruiksvoorwaarden voor de afzonderlijke diensten en mits de klant heeft 
ingestemd met de verwerking en het gebruik van zijn gegevens.

⋅  Daimler AG heeft een beveiligingsconcept ingesteld dat alle informatie en gege-
vens betreffende de klant doeltreffend beschermt tegen ongewilde of ongeoor-
loofde verwijdering, wijziging of bekendmaking aan derden, gegevensverlies of 
toegang door onbevoegden.

⋅  Meer informatie over diensten, verkrijgbaarheid, geldigheidstermijnen en kosten 
vindt u op de prijslijsten van Mercedes-Benz. Informatie over compatibele smart-
phones en de vereiste browsers vindt u op: www.mercedes-benz-mobile.com

Ik stel mijn vertrouwen in veilig-
heid en transparantie op elk vlak.
Verbonden mobiliteit is een fascinerend thema. Voor Mercedes-Benz is een verant-
woorde benadering van gegevensbescherming en -beveiliging vanzelfsprekend.

1  Voor sommige diensten is een groter gegevensvolume vereist, waarvoor kosten in rekening worden gebracht.
Informatie daarover is beschikbaar via het Mercedes me-portaal.



www.mercedes.me

U stelt uw persoonlijke Mercedes me-account in door te surfen naar 
www.mercedes.me, online te registreren en dan de Gebruiksvoor-
waarden te aanvaarden.

Digitaal netwerken heeft ons leven radicaal veranderd. En het beste 
eraan is: het gebeurt allemaal volledig intuïtief en moeiteloos. Neem 
bijvoorbeeld uw registratie op Mercedes me:

Nu rest u enkel nog uw Mercedes-Benz te koppelen aan het account. 
Daarvoor zorgt uw erkende Mercedes-Benz-dealer – gelieve contact 
op te nemen met uw dealer of ons online verificatieproces te gebrui-
ken. Iets later heeft u toegang tot Mercedes me.

1

2

3

Eenmalige registratie. 
Blijvende fascinatie.

Vervolgens ontvangt u een e-mail die u de mogelijkheid biedt het regi-
stratieproces te voltooien: zodra u uw persoonlijke wachtwoord heeft 
ingevoerd, wordt uw Mercedes me-account geactiveerd. 



Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 0917

NB: er kunnen mogelijk wijzigingen zijn aangebracht aan het product nadat deze publicatie ter perse ging 
(10.08.2017). De constructeur behoudt zich het recht voor om tijdens de leveringsperiode veranderingen aan het ont-
werp of de vorm, de kleur en de specificaties aan te brengen, voor zover die veranderingen, rekening houdend met de 
belangen van de verkoper, billijk kunnen worden geacht voor de koper. Indien de verkoper of constructeur symbolen of 
getallen gebruikt om een bestelling of het onderwerp van een bestelling te beschrijven, kunnen louter daaraan geen 
rechten worden ontleend. In de illustraties worden ook opties en accessoires getoond die niet tot de standaarduitrus-

ting behoren. Kleuren kunnen licht afwijken van wat afgebeeld is vanwege de beperkingen van het drukproces. Deze 
brochure wordt internationaal verspreid. Informatie die wordt gegeven over wettelijke, juridische en fiscale voorschrif-
ten en de gevolgen daarvan geldt alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland en is correct op het moment van het ter 
perse gaan van deze brochure. Aarzel niet om voor actuele en preciezere informatie over het assortiment aan model-
len, uitrusting, optionele extra’s, kleuren en/of diensten die verkrijgbaar zijn in uw land, en de prijzen ervan, contact 
op te nemen met uw dichtstbijzijnde erkende dealer van Mercedes-Benz-personenwagens. www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting “Laureus Sport for Good Foundation”.
Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert Mercedes-Benz de doelen en 
waarden van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: om met sociale sportprojecten het leven van sociaal 
achtergestelde of zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u 
een Mercedes-Benz aanschaft, ondersteunt u de stichting “Laureus Sport for Good Foundation”.


