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Mulighed for 
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med Mercedes 
PRO-
brugerkonto via 
Mercedes PRO 
Portal
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med Mercedes 
PRO-
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Biladministrati
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(VMT)
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PRO-
brugerkonto via 
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anvendelse via 
multimediesys
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i bilen 

Påkrævet ekstraudstyr 
(specialudstyrskoder)

Tilgængelighed 
for følgende typeserier 
fra produktionsdato

Oplysninger/
begrænsninger
(for følgende typeserier fra produktionsdato)

Produkter

Optimeret hjælp

Ulykkes- og havarihåndtering

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

Administration af serviceeftersyn og 
reparationer

• •  

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

Tjenesten er kun delvist tilgængelig for Mercedes-Benz 
Vito med 
Euro 6c-motorer (tider til reparation videreformidles til 
Mercedes-Benz-forhandleren og ingen tider til 
serviceeftersyn).

For Mercedes-Benz Vito MOPF XM0 er tjenesten kun 
delvist tilgængelig (kun administration af reparationer 
(bremse, bremsevæske), ingen administration af service-
managament (service A/B)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

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

Der skal vælges et foretrukket Mercedes-Benz service-
værksted for alle tjenester i administrationen af 
serviceeftersyn og reparationer.

Handlingsanbefalingerne er baseret på den aktuelle 
komponentafdækning for »Mercedes-Benz Van Uptime«. 
En handlingsanbefaling er ingen garanti for, at du undgår 
havari.

Fjernstyret bildiagnose og 
telediagnose

Fjernstyret bildiagnose

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

Telediagnose

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

• = Anvendelse af tjenesterne mulig via denne tekniske enhed.

Mercedes PRO connect-tjenesterne er til rådighed for kunden via bestemte brugeradgange. Omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan imidlertid variere afhængigt af, hvilken brugerportal, der bruges til at opnå adgang til tjenesterne. Den 
geografiske tilgængelighed af Mercedes PRO connect-tjenesterne kan være begrænset til bestemte lande. Information om omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan fås på Mercedes PRO Portal eller hos forhandleren. 

Brugeradgange Yderligere oplysninger

Oversigt over Mercedes PRO connect-tjenester
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Effektiv biladministration
(For aktiveringer til og med 
30.11.2020: Effektiv flådestyring)

Bilstatus • •

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

Batterispænding ikke tilgængelig for Mercedes-Benz Vito 
MOPF og 
V-Klasse MBUX.

Aflåsningsstatus for bagruden, som åbnes separat, 
(W64) vises for V-Klasse MBUX via status for 
bagklappen.

Kølervæskeadvarsel er ikke tilgængelig for elbiler.
Startbatteritilstand i appen er ikke tilgængelig for 
eSprinter.

AdBlue-påfyldningsniveau er kun tilgængelig for 
Mercedes-Benz Vito med Euro-6d-TEMP-motorvarianter.

Billogistik • •

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

Ladestationer vises kun, hvis tjenesten er knyttet til 
mindst ét elektrokøretøj. Det kan ikke garanteres, at alle 
offentlige ladestandere vises.

Tyverialarm • •

Kun i forbindelse med 
ekstraudstyret 
"Tyverisikringspakke" 
(FY1) eller 
"Indbruds- og 
tyverialarm" (FZ5)

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

Tjenesten "Tyveriadvarsel" er i Vito MOPF, eVito og V-
Klasse MBUX køretøjer kun mulig ved hjælp af 
definerede "tyveri-geofences" og ikke via indbruds- og 
tyverialarmen.

• = Anvendelse af tjenesterne mulig via denne tekniske enhed.

Mercedes PRO connect-tjenesterne er til rådighed for kunden via bestemte brugeradgange. Omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan imidlertid variere afhængigt af, hvilken brugerportal, der bruges til at opnå adgang til tjenesterne. Den 
geografiske tilgængelighed af Mercedes PRO connect-tjenesterne kan være begrænset til bestemte lande. Information om omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan fås på Mercedes PRO Portal eller hos forhandleren. 

Oversigt over Mercedes PRO connect-tjenester
Brugeradgange Yderligere oplysninger
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Forbedret navigation 

Live Traffic Information •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation (E1E) 
eller navigation Plus 
(EX8)

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

Car-to-X-Communication •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation (E1E) 
eller navigation Plus 
(EX8)

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

Online kortopdatering • •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation (E1E) 
eller navigation Plus 
(EX8)

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

Navigationsfunktioner: Vejr •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation Plus 
(EX8)

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

Navigationsfunktioner:
Brændstofpriser •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation Plus 
(EX8)

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

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE: Tjenesten 
tilbydes til og med 01.06.2020.

Navigationsfunktioner: 
Ledige parkeringspladser •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation Plus 
(EX8)

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

Navigationsfunktioner: 
Lokal søgning •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation Plus 
(EX8)

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

*Flere tjenester på den følgende side

• = Anvendelse af tjenesterne mulig via denne tekniske enhed.

Mercedes PRO connect-tjenesterne er til rådighed for kunden via bestemte brugeradgange. Omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan imidlertid variere afhængigt af, hvilken brugerportal, der bruges til at opnå adgang til tjenesterne. Den 
geografiske tilgængelighed af Mercedes PRO connect-tjenesterne kan være begrænset til bestemte lande. Information om omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan fås på Mercedes PRO Portal eller hos forhandleren. 

Oversigt over Mercedes PRO connect-tjenester
Brugeradgange Yderligere oplysninger
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Forbedret navigation 

Multimediefunktioner: Internetradio •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation (E1E) 
eller navigation Plus 
(EX8)

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

Nogle applikationer skal først aktiveres i Mercedes PRO 
Portal, inden de kan benyttes.
 
For at kunne anvende forskellige funktioner 
("internetradio" og "browser") kræves ekstra 
båndbredde, som du kan købe hos mobilnetudbyderen. 
Flere oplysninger fås hos din Mercedes-Benz forhandler.

Multimediefunktioner: Betjening via 
stemmestyring/
LINGUATRONIC stemmebetjening 
online 

•

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation (E1E) 
eller navigation Plus 
(EX8)

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

Nogle applikationer skal først aktiveres i Mercedes PRO 
Portal, inden de kan benyttes. 

Multimediefunktioner: 
Global søgning 
inkl. W3W

•

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation (E1E) 
eller navigation Plus 
(EX8)

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

Nogle applikationer skal først aktiveres i Mercedes PRO 
Portal, inden de kan benyttes. 

Multimediefunktioner: Browser •

Sprinter kun ifm. 10" 
MBUX (E4M) eller 7" 
MBUX (E3M) med 
navigation (E1E)
V-Klasse kun ifm. MBUX 
med navigation (E1E) 
eller navigation Plus 
(EX8)

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

Nogle applikationer skal først aktiveres i Mercedes PRO 
Portal, inden de kan benyttes. 

For at kunne anvende forskellige funktioner 
("internetradio" og "browser") kræves ekstra 
båndbredde, som du kan købe hos mobilnetudbyderen. 
Flere oplysninger fås hos din Mercedes-Benz forhandler.

Live Traffic Information

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

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

• = Anvendelse af tjenesterne mulig via denne tekniske enhed.

Mercedes PRO connect-tjenesterne er til rådighed for kunden via bestemte brugeradgange. Omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan imidlertid variere afhængigt af, hvilken brugerportal, der bruges til at opnå adgang til tjenesterne. Den 
geografiske tilgængelighed af Mercedes PRO connect-tjenesterne kan være begrænset til bestemte lande. Information om omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan fås på Mercedes PRO Portal eller hos forhandleren. 

Oversigt over Mercedes PRO connect-tjenester
Brugeradgange Yderligere oplysninger

*Fortsættelse af tjenesterne fra den forrige side
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Fjernkontrol

Fjernkontrol •

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

Parkeringsvarmen fås kun i køretøjer med 
forbrændingsmotor.

• = Anvendelse af tjenesterne mulig via denne tekniske enhed.

Mercedes PRO connect-tjenesterne er til rådighed for kunden via bestemte brugeradgange. Omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan imidlertid variere afhængigt af, hvilken brugerportal, der bruges til at opnå adgang til tjenesterne. Den 
geografiske tilgængelighed af Mercedes PRO connect-tjenesterne kan være begrænset til bestemte lande. Information om omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan fås på Mercedes PRO Portal eller hos forhandleren. 

Oversigt over Mercedes PRO connect-tjenester
Brugeradgange Yderligere oplysninger



Daimler Internal#

Mulighed for 
anvendelse 
med Mercedes 
PRO-
brugerkonto via 
Mercedes PRO 
Portal

Mulighed for 
anvendelse 
med Mercedes 
PRO-
brugerkonto via 
Biladministrati
onsværktøj 
(VMT)

Mulighed for 
anvendelse 
med Mercedes 
PRO-
brugerkonto via 
Mercedes PRO 
connect App

Mulighed for 
anvendelse via 
multimediesys
tem
i bilen 

Påkrævet ekstraudstyr 
(specialudstyrskoder)

Tilgængelighed 
for følgende typeserier 
fra produktionsdato

Oplysninger/
begrænsninger
(for følgende typeserier fra produktionsdato)

Produkter

Grænseflade til tredjepartsudbydere

Grænseflade til tredjepartsudbydere •

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

Forudsætningen herfor er, at det værksted, du har valgt, 
tilbyder denne tjenesteydelse og stiller en tilsvarende 
grænseflade til Mercedes-Benz-køretøjer til rådighed.

Oversigt over Mercedes PRO connect-tjenester
Brugeradgange Yderligere oplysninger

• = Anvendelse af tjenesterne mulig via denne tekniske enhed.

Mercedes PRO connect-tjenesterne er til rådighed for kunden via bestemte brugeradgange. Omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan imidlertid variere afhængigt af, hvilken brugerportal, der bruges til at opnå adgang til tjenesterne. Den 
geografiske tilgængelighed af Mercedes PRO connect-tjenesterne kan være begrænset til bestemte lande. Information om omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan fås på Mercedes PRO Portal eller hos forhandleren. 
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Fjernbetjent ladestyring

Fjernbetjent ladestyring • •
Elmotor 85 kW: ME0
Elmotor 145 kW: ME4

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

Efter afslutningen af DC-opladningen er en 
forklimatisering til afgangstiden ikke mulig.

Oversigt over Mercedes PRO connect-tjenester
Brugeradgange Yderligere oplysninger

• = Anvendelse af tjenesterne mulig via denne tekniske enhed.

Mercedes PRO connect-tjenesterne er til rådighed for kunden via bestemte brugeradgange. Omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan imidlertid variere afhængigt af, hvilken brugerportal, der bruges til at opnå adgang til tjenesterne. Den 
geografiske tilgængelighed af Mercedes PRO connect-tjenesterne kan være begrænset til bestemte lande. Information om omfang og tilgængelighed af tjenesterne kan fås på Mercedes PRO Portal eller hos forhandleren. 


