
Mercedes me. Igal ajal, igal pool.



Teie Mercedes-Benz seisab 
garaažis. Aga samal ajal on ta ka
Teie elutoas, kontoris,
lennujaamas.
Taaslõime mobiilsuse 1886. aastal esimese autoga. Nüüd on aeg seda uuesti teha. 
Tänapäeval tähendab mobiilsus midagi hoopis muud kui lihtsalt transpordivahendit. 
Kogu maailm on kättesaadav nutitelefoni vahendusel. 

www.mercedes.me - Mercedes-Benzi digitaalne maailm, mis on loodud Teie 
vajadusi arvestades. Mercedes me on innovaatiliste võrguteenuste valik, mis 
muudavad Mercedes-Benziga seotud kogemused Teie jaoks veelgi meeldivamaks. 
Teenustele pääseb ligi mobiilist, tahvelarvutist või personaalarvutist, logides sisse 
Mercedes me portaali või kasutades mobiilirakendust. Mercedes me võimaldab Teil 
osa saada parimatest hooldus- ja tugiteenustest Teie kiiret elutempot häirimata.

Mercedes me põnev maailm on avatud Teie jaoks  
ööpäev läbi: avastage Mercedes me portaal aadressil  
mb4.me/mercedes-me-est.



Registreeruge kohe aadressil mb4.me/mercedes-me-est

Mercedes me pakub innovatiivseid teenuseid kõikides kliendivaldkondades, rikastades inimeste mobiilset eluviisi 
mitmel viisil. Eestis on saadaval Mercedes me kolm tugisammast: 

Mercedes me connect - saate oma autoga ühenduses olla igal ajal ja igal pool.
Mercedes me assist - personaalsed teeninduse pakkumised Mercedes-Benzi kliendile. Saate teenindusaja 
mugavalt internetis broneerida ning pärast töökoja külastust pääsete ligi digitaalsele teenindusraamatule.
Mercedes me inspire - võimaldab saada siseinfot Mercedes-Benzi tähelepanuväärse maailma kohta. Põnevad 
ideed, uuenduslikud projektid ja pakkumised valdkondades nagu üritused, reisimine, elustiil ja palju muud.

Mercedes me mobiilirakendus
Mercedes me rakendus teie nutitelefonis tähendab personaalset sisenemispunkti Mercedes-Benzi maailma ja 
otsepääsu oma sõidukile igal ajal ja vaid mõne nupuvajutusega. Saadaval nii iOS- kui Android-operatsiooni-
süsteemile.



Mercedes me connect

Mercedes me connecti standardteenused on sõidukiga tihedalt seotud ja tagavad 
kõrgeima turvalisuse ja teenuste taseme. Tänu diagnostikavõimekusele on võimalik 
teha kindlaks, millised olulised sõiduki osad on kulunud ja vastav teave volitatud 
Mercedes-Benzi esindusele edastada. Sellest sõltumatult teavitatakse Teid aegsasti 
järjekordse hoolduse saabumisest ja saadetakse selleks individuaalne pakkumine. 
Õnnetuse korral saate abi kiiresti ja automaatselt.1

Hoolduste haldus: tuvastab järgmise hoolduse aja. Kogu oluline info edastatakse 
Mercedes-Benzi volitatud esindusele, kes koostab selle põhjal konkreetse ja 
individuaalse hinnapakkumise. 
Abi avarii korral: kliendiabikeskus toetab Teid avarii tagajärgedega toimetulemisel, 
näiteks korraldab sõiduki volitatud Mercedes-Benzi esindusse vedamise.
Rikkehaldus: saate kiiresti ja lihtsalt sõiduki telefoniraamatu menüükirjete kaudu abi 
kutsuda. Kogu asjakohane teave sõiduki kohta edastatakse kliendiabikeskusesse.
Telediagnostika: sõiduk tuvastab oluliste osade nagu piduriklotside kulumise või 
ebapiisava piduri- või jahutusvedeliku taseme. Teade saadetakse automaatselt volitatud 
Mercedes-Benzi esindusele, kes võtab Teiega eelistatud sidepidamisvahendi kaudu 
ühendust.
Sõiduki kaugdiagnostika: Mercedes-Benzi esindus saab online-andmepäringu abil  
autost dignostikaalast infot. Edastatavad andmed aitavad täpsemini planeerida töökojas 
teostatavaid töid, pakkudes sellega Teile paremat külastuskogemust. Teie palvel on 
võimalik sõiduki seisundit reaalajas kontrollida sõltumata sellest, kui kaugel töökojast 
Teie auto parajasti ka ei asuks. (Teenus aktiveeritakse 2019. aasta alguses.) 

1  Teie ohutuse nimel jääb Mercedes-Benzi hädaabikõnesüsteem kogu aeg aktiivseks. Kõik teised standard-
teenused, mis kuuluvad Mercedes me ühenduse juurde, on aktiivsed ainult siis, kui need aktiveerite ja olete 
 kasutustingimustega nõustunud.

Standardteenused



Teie integreeritud hädaabi kõnepunktid.

Avarii korral, kui sõidukis aktiveeruvad turvapadjad või turvavööde püropingutid, 
algatatakse automaatne hädaabikõne. Teie sõiduki andmevahetusmoodul
ühendab Teid automaatselt Mercedes-Benzi hädaabikeskuse või kohaliku 
häirekeskusega. Seejuures vahendab süsteem lisaks Teie täpsele asukohale ka 
sõidukis viibijate arvu ning muud teavet Teie sõiduki seisundi kohta. Tõsistel 
juhtudel edastatakse andmed riiklikule häirekeskusele, et võimalikult kiiresti 
rakendada vajalikud päästemeetmed.

Teie eeliste ülevaade
• Võimalikult kiire päästemeetmete võtmine
• Automaatne hädaabikõne turvavööde püropingutite või turvapatjade rakendumisel
• Võimalus ise algatada hädaabikõne, vajutades SOS-nupule
• Hädaabikõne tehakse Teie mobiiltelefoni töövalmidusest sõltumatult

Mercedes-Benzi hädaabikõne süsteem on juba sõiduki üleandmisel aktiveeritud.

Mercedes-Benzi  
hädaabikõne süsteem



Mercedes me connect

Teenindusaja broneerimine on nüüd lihtsam kui kunagi varem.
Kui saabub aeg autole natuke tähelepanu osutada, siis Mercedes-Benzi 
elektrooniline broneerimisplatvorm veebiaadressil mb4.me/teenindus võimaldab 
teenindusaja leida vaid mõne minutiga, kui kasutada käepärast ja mugavat 
veebipõhist broneerimist.

Broneeri teenindusaeg vaid mõne klikiga1:
1. Vali lähim Mercedes-Benzi esindus
2. Sisesta sõiduki andmeid
3. Vali teenused
4. Vali sobiv aeg teeninduseks
5. Kontrolli oma andmed
6. Kinnita broneering

Teenindusaja broneerimine 
veebis

1  Registreeritud Mercedes me kasutajana on teenindusaja broneerimine veelgi lihtsam ning toimib vaid 4 klikiga. 



• Seisukütte ja ventilatsiooni programmeerimine – hoolitsege enne autosse 
istumist meeldiva temperatuuri eest. Kas viibisite terve päeva rannas ja auto 
seisis lauspäikese käes? Plug-In hübriidsõidukite puhul saate eelklimatiseerimise 
meeldiva temperatuuri saavutamiseks sõidukis aktiveerida rakenduse kaudu.

• Uste kaugjuhtimisega sulgemine ja avamine - teel olles saate alati kõik kindlalt 
teada. Jõudnud just puhkuseparadiisi, küsite endalt, kas Te ikka lukustasite 
sõiduki uksed. Isegi kui ei lukustanud, siis saate seda kõikjal maailmas teha oma 
nutitelefoni, tahvelarvuti või lauaarvuti abil. Ja kui olete end ise sõidukist 
väljapoole lukustanud või kui kaasreisijad jõuavad auto juurde enne Teid, saate 
uksed rakenduse abil mugavalt avada.

• Sõiduki oleku kaugpäring – et teada, mis on teoksil. Ees on puhkus, aga enne, kui 
sõiduks läheb, tahaksite veenduda, et Teie Mercedesega on kõik korras. Küsige 
lihtsalt oma nutitelefonilt. Olulisi andmeid nagu kütusekogust paagis või 
hübriidsõiduki elektrilist sõiduulatust, rehvirõhkusid või piduriklotside 
korrasolekut, klaasipesu- või pidurivedeliku taset saate kontrollida nutitelefoni, 
tahvelarvuti või lauaarvuti ekraanilt. Nii olete alati teadlik oma sõiduki 
kasutusvalmidusest.

• Pistikhübriidsõidukite laadimisseadistuste kuvamine ja eelklimatiseerimise 
seadistamine.

Sõiduki seadistamine



Sõiduki jälgimisrakendus

Mercedes me assist

• Geograafiline sõidukiseire - ärge jätke midagi juhuse hooleks. Poeg läheb 
sõpradega spontaanselt sõitma, aga Teie ei soovi, et Teie sõidukiga päris igale 
poole sõidetakse? Defineerige teatud piirkond, markeerides selle Mercedes me 
portaalis.1 Niipea kui Teie sõiduk väljub sellest piirkonnast või siseneb sellesse, 
teavitatakse Teid sellest.

• Sõiduki positsioneerimine – leiab Teie Mercedese alati ja kõikjal üles. Kui 
keegi perekonnast on küsimata laenanud Teie Mercedest, siis tahaksite kindlasti 
teada, kuhu Ta läheb. Te saate selle mugavalt nutitelefoni abil või Mercedes me 
portaalis kindlaks teha. GPS-i kaudu edastatakse Teie sõiduki hetkeasukoha 
koordinaadid. Seejuures teavitatakse sõiduki juhti lokaliseerimisest ja 
positsioneerimise saab vajadusel telefoni teel inaktiveerida.

• Sõiduki asukoht - nii teate, kus Te parasjagu seisate. Võõras linn, kitsad ja 
käänulised tänavad – kuhu Te siis ikkagi parkisite? Õnneks teab Teie nutitelefon 
vastust. Rakendus võimaldab Teie pargitud sõiduki asukoha kindlaks määrata 
1,5 km raadiuses. Nii leiate kiireima tee tagasi oma Mercedese juurde.

1 Seireala saab määrata ainult portaalis, rakendus seda tänase seisuga ei võimalda.



In-Car Office –  
Teie töökoht autos
In-Car Office võimaldab Teil sõidukis aega produktiivselt kasutada: tänu 
meeldetuletustele ja automaatsetele telefonikonverentsidele saate täielikult sõidule 
keskenduda – ja samal ajal ka tööd teha. Teie kalendris tehtud muudatusi 
uuendatakse koheselt paralleelselt ka sõidukis ja näidatakse veel tegemata kõnesid. 
Nii olete ka teel olles alati parimal viisil informeeritud.

In-Car Office annab Teile võimaluse autosõidu ajal töötada, ilma et peaksite käsi 
roolirattalt tõstma. Tänu paljude funktsioonide automatiseerimisele nagu näiteks 
telefonikonverentsidele helistamine või kõneloendite töötlemine asendab teenus 
nutitelefoni järele haaramise vajadust sõidu ajal ning tagab pingevaba ja kindla 
sõitmise. Nii loob In-Car Office Teie Mercedes-Benzi mugava kontori.



• Mercedes me connect teenused on saadaval ainult uutele Mercedes-Benzi 
sõidukitele - seda pakutakse valitud mudeliseeriatele ning mitte kõikides riikides. 
Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge palun oma kohaliku Mercedes-Benzi 
edasimüüja poole, kes annab meeleldi nõu Teie sõidukit puudutava varustuse ja 
võimaluste kohta.

• Mercedes me connect teenuste pakkumine tugineb autosse paigaldatud 
integreeritud SIM-kaartidega  kommunikatsioonimoodulil ning sõltub mobiilside 
võrguühenduse olemasolust.  Andmeside eest  Daimler Vehicle Backend 
serveritega tasub Daimler AG.1

• Teenuste aktiveerimiseks tuleb sõiduk siduda selle kasutaja Mercedes me portaali 
kontoga. Sõiduki sidumisel kontoga võib olla vajalik auto kasutusõiguse tuvastamine 
Mercedes-Benzi volitatud edasimüüja poolt. Peale sõiduki juures Mercedes me 
connect  teenuste peakasutajaks saamist saab klient määrata kaaskasutajateks ka 
teisi isikuid.

• Daimler AG kogub, talletab, töötleb ja kasutab isikuandmeid Mercedes me 
connect teenuste pakkumiseks vaid konkreetsete teenuste kasutustingimustes 
määratud ulatuses ning eeldusel, et klient on andnud nõusoleku oma andmete 
töötlemiseks ja kasutamiseks.

• Daimler AG on kehtestanud turvalisusnõuded, mis tagavad kogu kliendiga 
seotud informatsiooni tõhusa kaitse. Seda välistamaks kliendiandmete 
tahtmatut või lubamatut kustutamist, muutmist, kolmandatele osapooltele 
avaldamist, andmete kaotamist või ligipääsu volitamata isikutele.

• Lisateavet teenuste kättesaadavuse, kehtivusaegade ja maksumuste  
kohta leiate Mercedes-Benzi hinnakirjadest. Teavet ühilduvate  
nutitelefonide ja sobilike veebilehitsejate kohta leiate kodulehelt: 
www.mercedes-benz-mobile.com.

Turvalisus ja läbipaistvus,  
mida saab usaldada.
Mobiilne püsiühendus on põnev teema. Mercedes-Benzi jaoks käib see kompro-
missitult käsikäes vastutustundliku suhtumisega andmekaitsesse.

1  Mõned pakutavad teenused nõuavad täiendavat ja tasulist andmemahtu. Vastav informatsioon on saadaval 
Mercedes me portaalis.



mb4.me/mercedes-me-est

Looge oma isiklik Mercedes me konto kodulehel www.mercedes.me 
ning nõustuge kasutustingimustega.

Digitaalsete võrgustike loomine on meie elusid pöördeliselt muutnud 
ning nüüdseks oleme jõudnud niikaugele, et kõik see on täiesti intui-
tiivne ega nõua pingutust. Registreerimine Mercedes me kasutajaks 
on samuti lihtsamast lihtsam. Toimige järgmiselt:

Konto sidumiseks sõidukiga kontakteeruge Mercedes-Benzi volita-
tud edasimüüjaga või kasutage meie veebipõhist autentimistoimin-
gut. Mõne aja pärast omategi juurdepääsu Mercedes me teenustele.

1

2

3

Ühekordne registreerimine. 
Jätkuv lummus.

Registreerimisprotsessi lõpetamiseks saadetakse Teile e-kiri ning  
salasõna sisestamisega Teie Mercedes me konto aktiveeritakse.



Silberauto Eesti AS esindused: Tallinn, Järvevana tee 11, tel 626 6000 Tartu, Ringtee 61, tel 730 0720 Pärnu, Riia mnt 231a, tel 445 1990 Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152.  
Mercedes-Benz peaesindus Eestis AS Silberauto: Tallinn, Järvevana tee 11 www.mercedes-benz.ee • mb4.me/mercedes-me-est


