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

Mercedes me account aanmaken (bij voorkeur op een pc, laptop of tablet)
1. Ga naar www.mercedes.me.

Retrofit the future.
Get connected.

2. Klik bovenin het scherm “Aanmelden Mercedes me-portal”.
3. Kies “Registeren” en vul uw gegevens in.
4. Lees de Gebruiksvoorwaarden en vink aan dat u deze heeft gelezen en
akkoord bent.*
5. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Maak een account aan.

6. Volg de instructies in de bevestigingsmail en maak een wachtwoord aan.
7. Na het invullen van het wachtwoord en accepteren van het privacy
statement wordt u direct doorgelinkt naar het Mercedes me portal.
8. Maak uw persoonlijke profiel compleet door uw gegevens in te voeren.
9. Kies een dealer waar u uw voertuig in onderhoud heeft/wilt hebben.
10. Accepteer de verschillende gebruiksvoorwaarden (2 keer).*
11. Download de Mercedes me Adapter app op uw smartphone.

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

12. Plan een afspraak bij de Mercedes-Benz dealer om de Adapter
te installeren en neem hiervoor de volgende informatie mee.
• Identiteitsbewijs (ter identificatie)
• Kentekenbewijs
• E-mailadres van uw Mercedes me-account
• Uw smartphone met geïnstalleerde Mercedes me Adapter app
* Heeft u vooraf aan uw bezoek aan de dealer niet alle gebruiksvoorwaarden 		
geaccepteerd dan kan de dealer de Adapter niet met uw voertuig koppelen.

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

* Afhankelijk van uw abonnement voor mobiele telefonie kunnen er kosten
zijn verbonden aan het downloaden van de app en het datagebruik.

Over deze brochure: sinds deze gedrukt werd (9/2016) werden er enkele veranderingen
doorgevoerd. De maker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan
het ontwerp, de vorm, de kleur en de beschrijving, tijdens de periode van oplevering,
vooropgesteld dat deze wijzigingen, in samenhang met de belangen van de verkoper,
als redelijk kunnen worden beschouwd jegens de koper. Het is mogelijk dat afbeeldingen,
accessoires en zaken worden getoond die horen bij een aanvullende uitrusting die niet
deel uitmaakt van de standaardspecificatie. Kleuren kunnen enigszins afwijken van wat
afgebeeld wordt, wat toe te schrijven is aan de beperkingen van het drukproces.
Deze publicatie wordt internationaal verspreid. Gegeven informatie omtrent wettelijke
regelgeving, rechtsgeldige vereisten en belastinggelden, en de consequenties daarvan,
valt uitsluitend onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, en is correct ten
tijde van het ter perse gaan. Voor de laatste details kunt u contact opnemen met uw
Mercedes-Benz Van ProCenter.
Leverancier: Daimler AG, Mercedesstraße 137, D-70327 Stuttgart.

Maak verbinding met uw Mercedes-Benz bestelwagen
en stap in de wereld van Mercedes me.
Kosteloos en exclusief verkrijgbaar bij uw
Mercedes-Benz Van ProCenter.

A 8390 60 0916

Laat de Mercedes me Adapter installeren
door uw Mercedes-Benz Van ProCenter.

Voor de app van de Mercedes me Adapter is Bluetooth vereist. De app is geschikt
voor alle gangbare smartphones en is beschikbaar in de desbetreffende
appstores: Android: besturingssysteem vanaf versie 4.2. Apple: iPhone 4S, 5, 5C,
5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, besturingssysteem vanaf versie iOS 7.

Ervaar zelf de innovatie
van Mercedes-Benz.
Met de Mercedes me Adapter en app heeft u alle handige
informatie over uw Mercedes-Benz bestelwagen altijd bij u op
uw smartphone. Zo kunt u voor vertrek heel eenvoudig het
brandstofpeil controleren. U kunt altijd zien waar uw auto
geparkeerd staat en hoe lang hij daar al staat. En de rittenlijst
geeft een helder overzicht van alle trajecten die u heeft gereden.
Daarnaast kunt u profiteren van exclusieve services en
aantrekkelijke aanbiedingen die speciaal beschikbaar zijn
voor de Mercedes me community.

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

De Mercedes me Adapter is nu kosteloos beschikbaar
voor modellen:
• Sprinter vanaf bouwjaar 2006.
• Vito vanaf bouwjaar 11/2010.
• V-Klasse bouwjaar 2014-9/2016.

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

Services:
•	Snelle hulp bij pech of ongeval, doordat voertuig
gegevens en –locatie automatisch worden doorgestuurd.
•	Mogelijkheid tot het opstellen van een schaderapport
,
waaraan foto s en gesproken berichten kunnen worden
toegevoegd.
•	Eenvoudig een Mercedes-Benz Van ProCenter
zoeken of direct contact opnemen met uw eigen
Mercedes-Benz Van ProCenter.
•	Onderhoudsbeheer met offertes op maat voor de
volgende onderhoudsbeurt.
•	Reminder-functie voor belangrijke data, zoals de
eerstvolgende APK.

Maak een eigen account aan via www.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.
Laat de Mercedes me Adapter nu kosteloos installeren bij
uw Mercedes-Benz Van ProCenter.

