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Produkter

Assistentpakke

Nødhjelp og veihjelp

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Servicestyring • •  

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Tjenesten er kun begrenset tilgjengelig for Mercedes-
Benz Vito med 
Euro-6c-motorer (tidspunkter for reparasjon overføres til 
Mercedes-Benz forhandleren, men ikke tidspunkter for 
service).

For Mercedes-Benz Vito facelift XM0 er tjenesten kun 
begrenset tilgjengelig (kun Reparasjonsstyring (bremser, 
bremsevæske), ingen Servicestyring (Service A/B)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)

Valg av foretrukket Mercedes-Benz forhandler er 
nødvendig for å kunne benytte hele tjenesteomfanget til 
Servicestyring.

Handlingsanbefalingene baserer seg på den aktuelle 
komponentdekningen til "Mercedes-Benz Van Uptime". 
En handlingsanbefaling er ingen garanti for å unngå 
havari.

Fjerndiagnose og telediagnostikk

Fjerndiagnose

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Telediagnostikk

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

• = Tjenestene kan brukes via denne tekniske enheten.

Mercedes PRO connect-tjenestene er tilgjengelige for kunden via visse brukstilganger. Tjenestenes omfang og tilgjengelighet kan likevel variere, avhengig av hvilken brukstilgang tjenestene brukes via. Tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-
tjenestene kan være begrenset til visse land. Informasjon om omfanget og tilgjengeligheten til tjenestene får du i Mercedes PRO Portal eller hos din forhandler. 

Brukstilganger Mer informasjon

Mercedes PRO connect tjenesteoversikt
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Effektiv kjøretøyadministrasjon
(For aktivering til og med 30.11.2020: 
Effektiv flåteadministrasjon )

Kjøretøystatus • •

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Batterispenning for Mercedes-Benz Vito facelift og 
V-Klasse MBUX ikke tilgjengelig.

Låsestatusen til bakruten som åpnes separat (W64) 
vises i V-Klasse MBUX ved hjelp av statusen til bakluken.

Kjølevæskevarsel er ikke tilgjengelig for elbiler.
Startbatteritilstand ikke tilgjengelig i appen for 
eSprinter.

Adblue-påfyllingsnivået er tilgjengelig for Mercedes-Benz 
Vito kun med Euro-6d-TEMP-motor.

Kjøretøylogistikk • •

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Ladestasjoner vises bare hvis tjenesten er tilordnet 
minst ett elkjøretøy. Vi kan ikke garantere at alle 
offentlige ladestasjoner vises.

Tyverialarm • •

Kun i forbindelse med 
alternativene 
"Tyverisikringspakke" 
(FY1) 
"Innbrudds- og 
tyverialarm" (FZ5)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Tjenesten "Tyverialarm" kan kun brukes i Vito facelift, 
eVito og V-Klasse MBUX er bare mulig via angitte 
geografiske avgrensninger for tyveri og ikke via 
innbrudds- og tyverialarm.

• = Tjenestene kan brukes via denne tekniske enheten.

Mercedes PRO connect-tjenestene er tilgjengelige for kunden via visse brukstilganger. Tjenestenes omfang og tilgjengelighet kan likevel variere, avhengig av hvilken brukstilgang tjenestene brukes via. Tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-
tjenestene kan være begrenset til visse land. Informasjon om omfanget og tilgjengeligheten til tjenestene får du i Mercedes PRO Portal eller hos din forhandler. 

Mercedes PRO connect tjenesteoversikt
Brukstilganger Mer informasjon
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Navigasjonspakke 

Live Traffic Information •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon (E1E) 
eller Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Car-to-X-Communication •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon (E1E) 
eller Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Online kartoppdatering • •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon (E1E) 
eller Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Navigasjonsfunksjoner: Værmelding •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
V-Klasse MBUX - 447 
(fra 03/2020)

Navigasjonsfunksjoner:
Drivstoffpriser på bensinstasjoner •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910
(til 06/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(03/2020 - 06/2020)

MERK FØLGENDE: Tjenesten tilbys til og med 
01.06.2020.

Navigasjonsfunksjoner: 
Ledige parkeringsplasser •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910
(til 06/2020)
V-Klasse MBUX - 447 
(fra 03/2020)

*Flere tjenester på neste side

• = Tjenestene kan brukes via denne tekniske enheten.

Mercedes PRO connect-tjenestene er tilgjengelige for kunden via visse brukstilganger. Tjenestenes omfang og tilgjengelighet kan likevel variere, avhengig av hvilken brukstilgang tjenestene brukes via. Tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-
tjenestene kan være begrenset til visse land. Informasjon om omfanget og tilgjengeligheten til tjenestene får du i Mercedes PRO Portal eller hos din forhandler. 

Mercedes PRO connect tjenesteoversikt
Brukstilganger Mer informasjon
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Navigasjonspakke 

Navigasjonsfunksjoner: 
Lokalt søk •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910
(fra 06/2018; 09/2018)
V-Klasse MBUX - 447 
(fra 03/2020)

Multimediefunksjoner: Internettradio •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon (E1E) 
eller Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)

Noen av applikasjonene må aktiveres via Mercedes PRO 
Portal før de kan brukes.
 
Bruken av ulike funksjoner (Internettradio" og "Browser“) 
krever ekstra data, som du får kjøpt hos 
mobilnettoperatøren. Du får mer informasjon hos din 
Mercedes-Benz forhandler.

Multimediefunksjoner: Betjening med 
stemmestyring/
LINGUATRONIC stemmestyring online 

•

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon (E1E) 
eller Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Noen av applikasjonene må aktiveres via Mercedes PRO 
Portal før de kan brukes. 

Multimediefunksjoner: 
Global Search 
inkl. W3W

•

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon (E1E) 
eller Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Noen av applikasjonene må aktiveres via Mercedes PRO 
Portal før de kan brukes. 

Multimediefunksjoner: Browser •

Sprinter bare i 
forbindelse med 10“ 
MBUX (E4M) eller 7” 
MBUX (E3M) med 
Navigasjon (E1E)
V-Klasse bare i 
forbindelse med MBUX 
med Navigasjon (E1E) 
eller Navigasjon Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Noen av applikasjonene må aktiveres via Mercedes PRO 
Portal før de kan brukes. 

Bruken av ulike funksjoner (Internettradio" og "Browser“) 
krever ekstra data, som du får kjøpt hos 
mobilnettoperatøren. Du får mer informasjon hos din 
Mercedes-Benz forhandler.

Live Traffic Information

Live Traffic Information •
Audio 40 (EA4) og Live 
Traffic Information (EY2).

Vito facelift 
(fra 07/2020)
eVito - 447 
(fra 07/2020)

• = Tjenestene kan brukes via denne tekniske enheten.

Mercedes PRO connect-tjenestene er tilgjengelige for kunden via visse brukstilganger. Tjenestenes omfang og tilgjengelighet kan likevel variere, avhengig av hvilken brukstilgang tjenestene brukes via. Tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-
tjenestene kan være begrenset til visse land. Informasjon om omfanget og tilgjengeligheten til tjenestene får du i Mercedes PRO Portal eller hos din forhandler. 

Mercedes PRO connect tjenesteoversikt
Brukstilganger Mer informasjon

*Forts. av tjenester fra foregående side



Daimler Internal#

Kan brukes med 
Mercedes PRO 
brukerkonto via 
Mercedes PRO 
Portal

Kan brukes med 
Mercedes PRO 
brukerkonto via 
Verktøy for 
kjøretøyadmin
istrasjon

Kan brukes med 
Mercedes PRO 
brukerkonto via 
Mercedes PRO 
connect App

Kan brukes via 
multimediesys
temet
i bilen 

Nødvendig 
tilleggsutstyr 
(SA-koder)

Tilgjengelighet 
for følgende modellserier 
fra produksjonsdato

Merknad/
begrensninger
(for følgende modellserier fra produksjonsdato)

Produkter

Fjernstyring

Fjernstyring •

Parkeringsvarmer: H12 Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Parkeringsvarmer fås bare til kjøretøy med 
forbrenningsmotor.

• = Tjenestene kan brukes via denne tekniske enheten.

Mercedes PRO connect-tjenestene er tilgjengelige for kunden via visse brukstilganger. Tjenestenes omfang og tilgjengelighet kan likevel variere, avhengig av hvilken brukstilgang tjenestene brukes via. Tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-
tjenestene kan være begrenset til visse land. Informasjon om omfanget og tilgjengeligheten til tjenestene får du i Mercedes PRO Portal eller hos din forhandler. 

Mercedes PRO connect tjenesteoversikt
Brukstilganger Mer informasjon
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Grensesnitt tredjepartstilbyder

Grensesnitt tredjepartstilbyder •

Sprinter - 907, 910 
(fra 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(fra 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(fra 05/2019)
eSprinter - 910 
(fra 03/2020)
V-Klasse MBUX - 447
(fra 03/2020)

Dette forutsetter at verkstedet som du har valgt tilbyr 
denne tjenesten og at et tilsvarende grensesnitt for 
Mercedes-Benz kjøretøy er tilgjengelig.

Mercedes PRO connect tjenesteoversikt
Brukstilganger Mer informasjon

• = Tjenestene kan brukes via denne tekniske enheten.

Mercedes PRO connect-tjenestene er tilgjengelige for kunden via visse brukstilganger. Tjenestenes omfang og tilgjengelighet kan likevel variere, avhengig av hvilken brukstilgang tjenestene brukes via. Tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-
tjenestene kan være begrenset til visse land. Informasjon om omfanget og tilgjengeligheten til tjenestene får du i Mercedes PRO Portal eller hos din forhandler. 
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Fjernlading

Fjernlading • •
Elektromotor 85 kW: 
ME0
Elektromotor 145 kW: 
ME4

eVito - 447 
(fra 03/2019)
eSprinter - 910
(fra 03/2020)

Etter avsluttet DC-lading er klimaregulering til avreisetid 
ikke mulig.

Mercedes PRO connect tjenesteoversikt
Brukstilganger Mer informasjon

• = Tjenestene kan brukes via denne tekniske enheten.

Mercedes PRO connect-tjenestene er tilgjengelige for kunden via visse brukstilganger. Tjenestenes omfang og tilgjengelighet kan likevel variere, avhengig av hvilken brukstilgang tjenestene brukes via. Tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-
tjenestene kan være begrenset til visse land. Informasjon om omfanget og tilgjengeligheten til tjenestene får du i Mercedes PRO Portal eller hos din forhandler. 


