
Daimler Internal#

Gebruik met 
Mercedes PRO 
gebruikersacco
unt via het 
Mercedes PRO 
Portal mogelijk

Gebruik met 
Mercedes PRO 
gebruikersacco
unt via de 
Voertuigmana
gementtool 
(VMT) mogelijk

Gebruik met 
Mercedes PRO 
gebruikersacco
unt via de 
Mercedes PRO 
connect App 
mogelijk

Gebruik via 
multimediasys
teem
in het voertuig 
mogelijk 

Benodigde opties 
(SU-codes)

Beschikbaarheid 
bij volgende modelseries 
vanaf productiedatum

Aanwijzingen/
beperkingen
(bij volgende modelseries vanaf productiedatum)

Producten

Geoptimaliseerde ondersteuning

Ongeval- en pechmanagement

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

Onderhoudsmanagement • •  

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

De service is voor de Mercedes-Benz Vito met 
Euro-6c-motoren slechts beperkt leverbaar (nodige 
reparaties worden doorgegeven aan de Mercedes-Benz 
dealer, maar nodig onderhoud niet).

Voor Mercedes-Benz Vito Facelift XM0 is de service 
slechts beperkt leverbaar (alleen reparatiemanagement 
(rem, remvloeistof), geen onderhoudsmanagement 
(service A/B)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

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

Voor het volledige servicepakket van 
Onderhoudsmanagement moet er een gewenste 
Mercedes-Benz servicepartner worden geselecteerd.

De handelingsadviezen zijn gebaseerd op de relevante 
actuele componentendekking van "Mercedes-Benz Van 
Uptime". Een handelingsadvies is geen garantie voor het 
vermijden van stilvallers.

Voertuigdiagnose op afstand en 
Telediagnose

Voertuigdiagnose op afstand

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

Telediagnose

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

• = gebruik van de services via dit technische device mogelijk.

De Mercedes PRO connect-services staan de klant via bepaalde gebruikstoegangen ter beschikking. Omvang en beschikbaarheid van de services kunnen echter variëren afhankelijk van de gebruikstoegang die voor de services wordt gebruikt. De 
geografische beschikbaarheid van de Mercedes PRO connect-services kan tot bepaalde landen beperkt zijn. Informatie over de omvang en de beschikbaarheid van de services vindt u in de Mercedes PRO Portal of bij uw dealer. 

Gebruikstoegangen Meer informatie

Overzicht van Mercedes PRO connect-services
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Efficiënt voertuigmanagement
(voor activeringen tot en met 30 
november 2020: Efficiënt 
wagenparkmanagement)

Voertuigstatus • •

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

Accuspanning voor Mercedes-Benz Vito Facelift en 
V-Klasse MBUX niet leverbaar.

De vergrendelingsstatus van de apart te openen 
achterruit (W64) wordt bij de V-Klasse MBUX 
weergegeven via de status van de achterklep.

Koelvloeistofwaarschuwing is voor elektrische 
voertuigen niet beschikbaar.
Startaccutoestand in de app voor eSprinters niet 
beschikbaar.

Het AdBlue-peil is voor de Mercedes-Benz Vito alleen 
beschikbaar met Euro-6d-TEMP-motoren.

Voertuiglogistiek • •

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

Laadstations worden alleen weergegeven als de service 
aan minstens één elektrisch voertuig is toegewezen. Er 
kan niet worden gegarandeerd dat alle openbare 
oplaadpalen worden weergegeven.

Diefstalwaarschuwing • •

Alleen in combinatie met 
de opties 
"Antidiefstalpakket" 
(FY1) 
"Diefstal-
/inbraakalarminstallatie" 
(FZ5)

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

De service “Diefstalwaarschuwing” is voor Vito Facelift-, 
eVito- en V-Klasse MBUX-voertuigen alleen mogelijk via 
ingestelde “diefstal-geofences” en niet via de diefstal-
/inbraakalarminstallatie.

• = gebruik van de services via dit technische device mogelijk.

De Mercedes PRO connect-services staan de klant via bepaalde gebruikstoegangen ter beschikking. Omvang en beschikbaarheid van de services kunnen echter variëren afhankelijk van de gebruikstoegang die voor de services wordt gebruikt. De 
geografische beschikbaarheid van de Mercedes PRO connect-services kan tot bepaalde landen beperkt zijn. Informatie over de omvang en de beschikbaarheid van de services vindt u in de Mercedes PRO Portal of bij uw dealer. 

Overzicht van Mercedes PRO connect-services
Gebruikstoegangen Meer informatie
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Verbeterde navigatie 

Live Traffic Information •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie (E1E) of 
navigatie Plus (EX8)

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

Car-to-X-Communication •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie (E1E) of 
navigatie Plus (EX8)

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

Online kaartupdate • •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie (E1E) of 
navigatie Plus (EX8)

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

Navigatiefuncties: Weer •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie Plus (EX8)

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

Navigatiefuncties:
Brandstofprijzen •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie Plus (EX8)

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

LET OP: De service wordt tot en met 1 juni 2020 
aangeboden.

Navigatiefuncties: 
Beschikbare parkeerplaatsen •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910
(t/m 06/2020)
V-Klasse MBUX - 447 
(vanaf 03/2020)

Navigatiefuncties: 
Lokaal zoeken •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie Plus (EX8)

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

*Meer services op de volgende pagina

• = gebruik van de services via dit technische device mogelijk.

De Mercedes PRO connect-services staan de klant via bepaalde gebruikstoegangen ter beschikking. Omvang en beschikbaarheid van de services kunnen echter variëren afhankelijk van de gebruikstoegang die voor de services wordt gebruikt. De 
geografische beschikbaarheid van de Mercedes PRO connect-services kan tot bepaalde landen beperkt zijn. Informatie over de omvang en de beschikbaarheid van de services vindt u in de Mercedes PRO Portal of bij uw dealer. 

Overzicht van Mercedes PRO connect-services
Gebruikstoegangen Meer informatie
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Verbeterde navigatie 

Multimediafuncties: Internetradio •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie (E1E) of 
navigatie Plus (EX8)

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

Een aantal toepassingen moet vóór gebruik eerst in het 
Mercedes PRO Portal worden geactiveerd.
 
Voor het gebruik van diverse functies (“Internetradio” en 
“Browser”) is extra datavolume nodig. U kunt dit bij de 
provider van het mobiele netwerk aanschaffen. Voor 
meer informatie, raadpleeg uw Mercedes-Benz dealer.

Multimediafuncties: Spraakbediening/
LINGUATRONIC online 
spraakbediening 

•

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie (E1E) of 
navigatie Plus (EX8)

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

Een aantal toepassingen moet vóór gebruik eerst in het 
Mercedes PRO Portal worden geactiveerd. 

Multimediafuncties: 
Wereldwijd zoeken 
incl. W3W

•

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie (E1E) of 
navigatie Plus (EX8)

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

Een aantal toepassingen moet vóór gebruik eerst in het 
Mercedes PRO Portal worden geactiveerd. 

Multimediafuncties: Browser •

Sprinter alleen in 
combinatie met 10" 
MBUX (E4M) of 7" MBUX 
(E3M) met navigatie 
(E1E)
V-Klasse alleen in 
combinatie met MBUX 
met navigatie (E1E) of 
navigatie Plus (EX8)

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

Een aantal toepassingen moet vóór gebruik eerst in het 
Mercedes PRO Portal worden geactiveerd. 

Voor het gebruik van diverse functies (“Internetradio” en 
“Browser”) is extra datavolume nodig. U kunt dit bij de 
provider van het mobiele netwerk aanschaffen. Voor 
meer informatie, raadpleeg uw Mercedes-Benz dealer.

Live Traffic Information

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

Vito Facelift 
(vanaf 07/2020)
eVito - 447 
(vanaf 07/2020)

• = gebruik van de services via dit technische device mogelijk.

De Mercedes PRO connect-services staan de klant via bepaalde gebruikstoegangen ter beschikking. Omvang en beschikbaarheid van de services kunnen echter variëren afhankelijk van de gebruikstoegang die voor de services wordt gebruikt. De 
geografische beschikbaarheid van de Mercedes PRO connect-services kan tot bepaalde landen beperkt zijn. Informatie over de omvang en de beschikbaarheid van de services vindt u in de Mercedes PRO Portal of bij uw dealer. 

Overzicht van Mercedes PRO connect-services
Gebruikstoegangen Meer informatie

*Vervolg van de services van de vorige pagina
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Voertuigbediening op afstand

Voertuigbediening op afstand •

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

De standverwarming is alleen leverbaar voor voertuigen 
met verbrandingsmotor.

• = gebruik van de services via dit technische device mogelijk.

De Mercedes PRO connect-services staan de klant via bepaalde gebruikstoegangen ter beschikking. Omvang en beschikbaarheid van de services kunnen echter variëren afhankelijk van de gebruikstoegang die voor de services wordt gebruikt. De 
geografische beschikbaarheid van de Mercedes PRO connect-services kan tot bepaalde landen beperkt zijn. Informatie over de omvang en de beschikbaarheid van de services vindt u in de Mercedes PRO Portal of bij uw dealer. 

Overzicht van Mercedes PRO connect-services
Gebruikstoegangen Meer informatie
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Interface met serviceaanbiedende 
derde partijen

Interface met serviceaanbiedende 
derde partijen •

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

Voorwaarde hiervoor is dat de door u geselecteerde 
werkplaats deze service aanbiedt en een bijbehorende 
interface naar Mercedes-Benz voertuigen aanlevert.

Overzicht van Mercedes PRO connect-services
Gebruikstoegangen Meer informatie

• = gebruik van de services via dit technische device mogelijk.

De Mercedes PRO connect-services staan de klant via bepaalde gebruikstoegangen ter beschikking. Omvang en beschikbaarheid van de services kunnen echter variëren afhankelijk van de gebruikstoegang die voor de services wordt gebruikt. De 
geografische beschikbaarheid van de Mercedes PRO connect-services kan tot bepaalde landen beperkt zijn. Informatie over de omvang en de beschikbaarheid van de services vindt u in de Mercedes PRO Portal of bij uw dealer. 
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Remote laadmanagement

Remote laadmanagement • •
Elektromotor 85 kW: 
ME0
Elektromotor 145 kW: 
ME4

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

Na het voertuig met gelijkstroom te hebben opgeladen is 
het niet mogelijk om het klimaat vooraf te regelen voor 
de vertrektijd.

Overzicht van Mercedes PRO connect-services
Gebruikstoegangen Meer informatie

• = gebruik van de services via dit technische device mogelijk.

De Mercedes PRO connect-services staan de klant via bepaalde gebruikstoegangen ter beschikking. Omvang en beschikbaarheid van de services kunnen echter variëren afhankelijk van de gebruikstoegang die voor de services wordt gebruikt. De 
geografische beschikbaarheid van de Mercedes PRO connect-services kan tot bepaalde landen beperkt zijn. Informatie over de omvang en de beschikbaarheid van de services vindt u in de Mercedes PRO Portal of bij uw dealer. 


