
Daimler sisäinen#

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
Portal -
portaalin kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
ajoneuvon 
hallintatyökalu
n (VMT) kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
connect App -
sovelluksen 
kautta 
mahdollista

Käyttö 
multimediajärj
estelmän
kautta autossa 
mahdollista 

Tarvittavat 
lisävarusteet 
(lisävarustekoodit)

Saatavana 
seuraavissa 
mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä

Huomautukset/
rajoitukset
(seuraavissa mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä)

Tuotteet

Optimoitu tuki

Kolarien ja vikatilanteiden hallinta

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

Huoltojen ja 
korjausten hallinta

• •  

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

Palvelu on saatavana Euro-6c-moottoreilla 
varustettuihin Mercedes-Benz Vito -malleihin vain 
rajoitetusti (erääntyvistä korjauksista ilmoitetaan 
Mercedes-Benz-jälleenmyyjälle, erääntyvistä huolloista 
ei).

Malliin Mercedes-Benz Vito MOPF XM0 palvelu on 
saatavana vain rajoitetusti (vain korjausten hallinta 
(jarrut, jarruneste), ei huoltojen hallintaa (huolto A/B)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

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

Jotta huoltojen ja korjausten hallinnan kaikki palvelut 
saa käyttöön, on valittava huoltoliikkeeksi jokin 
Mercedes-Benz-yhteistyökumppani.

Toimintasuositukset perustuvat ”Mercedes-Benz Van 
Uptimen” kulloisenkin komponenttivalikoiman 
kattavuuteen. Toimintasuositus ei ole takuu tielle 
rikkoutumisen välttämisestä.

Auton etädiagnoosi ja telediagnoosi

Auton etädiagnoosi

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

Telediagnoosi

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

• = Palveluiden käyttö on mahdollista tämän teknisen laitteen avulla.

Mercedes PRO connect -palvelut ovat asiakkaan käytettävissä tiettyjen käyttöoikeuksien kautta. Palveluiden laajuus ja saatavuus voi kuitenkin vaihdella siitä riippuen, minkä käyttöoikeuksien kautta palveluita käytetään. Mercedes PRO connect -
palveluiden maantieteellinen saatavuus voi olla rajoitettu tiettyihin maihin. Saat tiedot palveluiden laajuudesta ja saatavuudesta Mercedes PRO Portalista tai jälleenmyyjältäsi. 

Käyttöoikeudet Lisätietoja

Mercedes PRO connect -palveluiden yleiskatsaus



Daimler sisäinen#

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
Portal -
portaalin kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
ajoneuvon 
hallintatyökalu
n (VMT) kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
connect App -
sovelluksen 
kautta 
mahdollista

Käyttö 
multimediajärj
estelmän
kautta autossa 
mahdollista 

Tarvittavat 
lisävarusteet 
(lisävarustekoodit)

Saatavana 
seuraavissa 
mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä

Huomautukset/
rajoitukset
(seuraavissa mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä)

Tuotteet

Tehokas ajoneuvohallinta
(30.11.2020 mennessä tehtyjen 
aktivointien osalta: Tehokas 
kalustonhallinta)

Auton tila • •

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

Akkujännite ei saatavana malleihin Mercedes-Benz Vito 
MOPF ja V-sarja MBUX.

Erikseen avautuvan takalasin (W64) lukitustila näytetään 
V-sarjassa MBUX takaluukun tilan kautta.

Jäähdytysnestevaroitus ei ole saatavilla sähköautoihin.
Käynnistysakun tila sovelluksessa ei saatavilla 
eSprinterille.

AdBlue-täyttömäärä on saatavana Mercedes-Benz Vito -
autoihin vain Euro-6d-TEMP-moottoreiden yhteydessä.

Auton logistiikka • •

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

Latausasemat näytetään vain, jos palvelu on kohdistettu 
vähintään yhdelle sähköautolle. Emme voi taata, että 
kaikki julkiset latausasemat näytetään.

Varashälytin • •

Vain yhdistettynä 
lisävarusteisiin 
”varkaussuojapaketti” 
(FY1) 
”varashälytinjärjestelmä” 
(FZ5)

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

Palvelu ”Varashälytin” on Vito MOPF- ja eVito-malleissa 
sekä V-sarjassa MBUX mahdollinen vain varkauksien 
varalta asetettujen geofence-alueiden avulla, ei 
varashälytinjärjestelmällä.

• = Palveluiden käyttö on mahdollista tämän teknisen laitteen avulla.

Mercedes PRO connect -palvelut ovat asiakkaan käytettävissä tiettyjen käyttöoikeuksien kautta. Palveluiden laajuus ja saatavuus voi kuitenkin vaihdella siitä riippuen, minkä käyttöoikeuksien kautta palveluita käytetään. Mercedes PRO connect -
palveluiden maantieteellinen saatavuus voi olla rajoitettu tiettyihin maihin. Saat tiedot palveluiden laajuudesta ja saatavuudesta Mercedes PRO Portalista tai jälleenmyyjältäsi. 

Mercedes PRO connect -palveluiden yleiskatsaus
Käyttöoikeudet Lisätietoja



Daimler sisäinen#

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
Portal -
portaalin kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
ajoneuvon 
hallintatyökalu
n (VMT) kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
connect App -
sovelluksen 
kautta 
mahdollista

Käyttö 
multimediajärj
estelmän
kautta autossa 
mahdollista 

Tarvittavat 
lisävarusteet 
(lisävarustekoodit)

Saatavana 
seuraavissa 
mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä

Huomautukset/
rajoitukset
(seuraavissa mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä)

Tuotteet

Parannettu navigointi 

Live Traffic Information •

Sprinter vain 
navigoinnilla (E1E) 
varustetun 10 tuuman 
MBUX:n (E4M) tai 7 
tuuman MBUX:n (E3M) 
kanssa
V-sarja vain navigoinnilla 
(E1E) tai navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

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

Car-to-X-Communication •

Sprinter vain 
navigoinnilla (E1E) 
varustetun 10 tuuman 
MBUX:n (E4M) tai 7 
tuuman MBUX:n (E3M) 
kanssa
V-sarja vain navigoinnilla 
(E1E) tai navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 
kanssa

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

Online-karttapäivitykset • •

Sprinter vain 
navigoinnilla (E1E) 
varustetun 10 tuuman 
MBUX:n (E4M) tai 7 
tuuman MBUX:n (E3M) 
kanssa
V-sarja vain navigoinnilla 
(E1E) tai navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 
kanssa

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

Navigointitoiminnot: Sää •

Sprinter vain 
navigoinnilla 
(E1E) varustetun 10 
tuuman MBUX:n (E4M) 
tai 7 tuuman MBUX:n 
(E3M) kanssa
V-sarja vain navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

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

Navigointitoiminnot:
Huoltoasemien hinnat •

Sprinter vain 
navigoinnilla 
(E1E) varustetun 10 
tuuman MBUX:n (E4M) 
tai 7 tuuman MBUX:n 
(E3M) kanssa
V-sarja vain navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

Sprinter - 907, 910
(06/2020 asti)
V-sarja MBUX - 447
(03/2020 - 06/2020)

HUOMIOITAVAA: Palvelu on tarjolla 1.6.2020 asti.

Navigointitoiminnot: 
Vapaat pysäköintipaikat •

Sprinter vain 
navigoinnilla 
(E1E) varustetun 10 
tuuman MBUX:n (E4M) 
tai 7 tuuman MBUX:n 
(E3M) kanssa
V-sarja vain navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

Sprinter - 907, 910
(06/2020 asti)
V-sarja MBUX - 447 
(alkaen 03/2020)

*Lisää palveluja seuraavalla sivulla

• = Palveluiden käyttö on mahdollista tämän teknisen laitteen avulla.

Mercedes PRO connect -palvelut ovat asiakkaan käytettävissä tiettyjen käyttöoikeuksien kautta. Palveluiden laajuus ja saatavuus voi kuitenkin vaihdella siitä riippuen, minkä käyttöoikeuksien kautta palveluita käytetään. Mercedes PRO connect -
palveluiden maantieteellinen saatavuus voi olla rajoitettu tiettyihin maihin. Saat tiedot palveluiden laajuudesta ja saatavuudesta Mercedes PRO Portalista tai jälleenmyyjältäsi. 

Mercedes PRO connect -palveluiden yleiskatsaus
Käyttöoikeudet Lisätietoja



Daimler sisäinen#

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
Portal -
portaalin kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
ajoneuvon 
hallintatyökalu
n (VMT) kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
connect App -
sovelluksen 
kautta 
mahdollista

Käyttö 
multimediajärj
estelmän
kautta autossa 
mahdollista 

Tarvittavat 
lisävarusteet 
(lisävarustekoodit)

Saatavana 
seuraavissa 
mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä

Huomautukset/
rajoitukset
(seuraavissa mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä)

Tuotteet

Parannettu navigointi 

Navigointitoiminnot: 
Jälleenmyyjähaku •

Sprinter vain 
navigoinnilla 
(E1E) varustetun 10 
tuuman MBUX:n (E4M) 
tai 7 tuuman MBUX:n 
(E3M) kanssa
V-sarja vain navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

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

Multimediatoiminnot: Internetradio •

Sprinter vain 
navigoinnilla (E1E) 
varustetun 10 tuuman 
MBUX:n (E4M) tai 7 
tuuman MBUX:n (E3M) 
kanssa
V-sarja vain navigoinnilla 
(E1E) tai navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

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

Tietyt sovellukset on aktivoitava ennen käyttöä 
Mercedes PRO Portalista.
 
Eri toimintojen (internetradio ja selain) käyttö edellyttää 
suurempaa tiedonsiirtomäärää, jonka voi hankkia verkko-
operaattorilta. Lisätietoja saat omalta Mercedes-Benz-
jälleenmyyjältäsi.

Multimediatoiminnot: 
Puheohjaustoiminto/
Linguatronic-puheohjaus verkossa 

•

Sprinter vain 
navigoinnilla (E1E) 
varustetun 10 tuuman 
MBUX:n (E4M) tai 7 
tuuman MBUX:n (E3M) 
kanssa
V-sarja vain navigoinnilla 
(E1E) tai navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

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

Tietyt toiminnot on aktivoitava ennen käyttöä Mercedes 
PRO Portalista

Multimediatoiminnot: 
Globaali haku 
sis. W3W

•

Sprinter vain 
navigoinnilla (E1E) 
varustetun 10 tuuman 
MBUX:n (E4M) tai 7 
tuuman MBUX:n (E3M) 
kanssa
V-sarja vain navigoinnilla 
(E1E) tai navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

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

Tietyt sovellukset on aktivoitava ennen käyttöä 
Mercedes PRO Portalista. 

Multimediatoiminnot: Selain •

Sprinter vain 
navigoinnilla (E1E) 
varustetun 10 tuuman 
MBUX:n (E4M) tai 7 
tuuman MBUX:n (E3M) 
kanssa
V-sarja vain navigoinnilla 
(E1E) tai navigointi 
plussalla (EX8) 
varustetun MBUX:n 

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

Tietyt sovellukset on aktivoitava ennen käyttöä 
Mercedes PRO Portalista. 

Eri toimintojen (internetradio ja selain) käyttö edellyttää 
suurempaa tiedonsiirtomäärää, jonka voi hankkia verkko-
operaattorilta. Lisätietoja saat omalta Mercedes-Benz-
jälleenmyyjältäsi.

Live Traffic Information

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

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

• = Palveluiden käyttö on mahdollista tämän teknisen laitteen avulla.

Mercedes PRO connect -palvelut ovat asiakkaan käytettävissä tiettyjen käyttöoikeuksien kautta. Palveluiden laajuus ja saatavuus voi kuitenkin vaihdella siitä riippuen, minkä käyttöoikeuksien kautta palveluita käytetään. Mercedes PRO connect -
palveluiden maantieteellinen saatavuus voi olla rajoitettu tiettyihin maihin. Saat tiedot palveluiden laajuudesta ja saatavuudesta Mercedes PRO Portalista tai jälleenmyyjältäsi. 

Mercedes PRO connect -palveluiden yleiskatsaus
Käyttöoikeudet Lisätietoja

*Jatkoa edellisen sivun palveluille



Daimler sisäinen#

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
Portal -
portaalin kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
ajoneuvon 
hallintatyökalu
n (VMT) kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
connect App -
sovelluksen 
kautta 
mahdollista

Käyttö 
multimediajärj
estelmän
kautta autossa 
mahdollista 

Tarvittavat 
lisävarusteet 
(lisävarustekoodit)

Saatavana 
seuraavissa 
mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä

Huomautukset/
rajoitukset
(seuraavissa mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä)

Tuotteet

Auton kauko-ohjaus

Auton kauko-ohjaus •

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

Lisälämmitys on saatavana vain polttomoottorilla 
varustettuihin autoihin.

• = Palveluiden käyttö on mahdollista tämän teknisen laitteen avulla.

Mercedes PRO connect -palvelut ovat asiakkaan käytettävissä tiettyjen käyttöoikeuksien kautta. Palveluiden laajuus ja saatavuus voi kuitenkin vaihdella siitä riippuen, minkä käyttöoikeuksien kautta palveluita käytetään. Mercedes PRO connect -
palveluiden maantieteellinen saatavuus voi olla rajoitettu tiettyihin maihin. Saat tiedot palveluiden laajuudesta ja saatavuudesta Mercedes PRO Portalista tai jälleenmyyjältäsi. 

Mercedes PRO connect -palveluiden yleiskatsaus
Käyttöoikeudet Lisätietoja



Daimler sisäinen#

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
Portal -
portaalin kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
ajoneuvon 
hallintatyökalu
n (VMT) kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
connect App -
sovelluksen 
kautta 
mahdollista

Käyttö 
multimediajärj
estelmän
kautta autossa 
mahdollista 

Tarvittavat 
lisävarusteet 
(lisävarustekoodit)

Saatavana 
seuraavissa 
mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä

Huomautukset/
rajoitukset
(seuraavissa mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä)

Tuotteet

Liitäntä kolmansiin palveluntarjoajiin

Liitäntä kolmansiin palveluntarjoajiin •

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

Edellytyksenä on, että valitsemasi korjaamo tarjoaa tätä 
palvelua ja vastaavan rajapinnan Mercedes-Benz-
autoihin.

Mercedes PRO connect -palveluiden yleiskatsaus
Käyttöoikeudet Lisätietoja

• = Palveluiden käyttö on mahdollista tämän teknisen laitteen avulla.

Mercedes PRO connect -palvelut ovat asiakkaan käytettävissä tiettyjen käyttöoikeuksien kautta. Palveluiden laajuus ja saatavuus voi kuitenkin vaihdella siitä riippuen, minkä käyttöoikeuksien kautta palveluita käytetään. Mercedes PRO connect -
palveluiden maantieteellinen saatavuus voi olla rajoitettu tiettyihin maihin. Saat tiedot palveluiden laajuudesta ja saatavuudesta Mercedes PRO Portalista tai jälleenmyyjältäsi. 



Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
Portal -
portaalin kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
ajoneuvon 
hallintatyökalu
n (VMT) kautta 
mahdollista

Käyttö 
Mercedes PRO -
käyttäjätilin 
avulla 
Mercedes PRO 
connect App -
sovelluksen 
kautta 
mahdollista

Käyttö 
multimediajärj
estelmän
kautta autossa 
mahdollista 

Tarvittavat 
lisävarusteet 
(lisävarustekoodit)

Saatavana 
seuraavissa 
mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä

Huomautukset/
rajoitukset
(seuraavissa mallisarjoissa alkaen 
valmistuspäiväyksestä)

Tuotteet

Etäohjattu lataushallinta

Etäohjattu lataushallinta • •
Sähkömoottori 85 kW: 
ME0
Sähkömoottori 145 kW: 
ME4

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

DC-latauksen päätyttyä esi-ilmastointi 
lähtöajankohdaksi ei ole mahdollista.

Mercedes PRO connect -palveluiden yleiskatsaus
Käyttöoikeudet Lisätietoja

• = Palveluiden käyttö on mahdollista tämän teknisen laitteen avulla.

Mercedes PRO connect -palvelut ovat asiakkaan käytettävissä tiettyjen käyttöoikeuksien kautta. Palveluiden laajuus ja saatavuus voi kuitenkin vaihdella siitä riippuen, minkä käyttöoikeuksien kautta palveluita käytetään. Mercedes PRO connect -
palveluiden maantieteellinen saatavuus voi olla rajoitettu tiettyihin maihin. Saat tiedot palveluiden laajuudesta ja saatavuudesta Mercedes PRO Portalista tai jälleenmyyjältäsi. 


