
Varnost na prvem mestu.
Za jasen pogled v vsakem vremenu.

Zaupajte visoki kakovosti brisanja originalnih brisalnikov Mercedes-Benz, ki zagotavljajo:

• odlično kakovost brisanja,
• dolgo življenjsko dobo,
• čist pogled za kamere in senzorje varnostnih sistemov vašega vetrobranskega stekla, 
• praktično obvestilo obrabe pa vam pokaže, kdaj je potrebna menjava metlic brisalcev.

že od 38,00 €

Akcijska ponudba velja od 13. 9. 2021 do 1. 12. 2021 oz. do razprodaje zalog. Vse cene so navedene z DDV-jem. Slike so simbolične. Možne so napake v tekstu. 
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
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Za večjo varnost in boljšo vidljivost. S prihranki do -40 %.

Akcijska ponudba velja od 13. 9. 2021 do 1. 12. 2021 oz. do razprodaje zalog. Vse cene so navedene z DDV-jem. Slike so simbolične. Možne so napake v tekstu. 
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. *Velja za modele: 169, 176, 245, 246, 117, 156. **Velja za modele: 203, 204, 205, 211, 212, 213, 166.

Originalne metlice brisalcev Mercedes-Benz Letno čistilo stekel Mercedes-Benz

Razred A | B | CLA | GLA *  38,00 €
Razred C | E | GLE **              49,00 €
Razred V | Vito (447)              47,00 €
Razred V | Vito (639)              40,00 €
Sprinter (906)                          38,00 €
Sprinter (907, 910)                         46,00 €

• Hitro in temeljito odstranjuje nečistoče (mastni   
madeži, saje, sol).

• Brez vonja.
• Daljša življenska doba gumic brisalcev.

Količina 40 ml (za 4 l raztopine): 3,60 €

Zamenjava vetrobranskega stekla.

Poškodovano vetrobransko steklo predstavlja slabšo trdnost karoserije in posledično 
ne zagotavlja potrebne varnosti.

V servisnem centru Prigo Brezovica vam hitro, ugodno in strokovno uredimo zamenjavo vetrobranskega 
stekla vašega vozila.

V kolikor imate urejen zavarovalniški zahtevek, vam 
zamenjavo uredimo v sklopu izbrane zavarovalnice.

Rezervirajte svoj termin:    041 50 10 60


