Mercedes me connect
ง่าย ชาญฉลาด ออกแบบมาเพื่อคุณ
บร ิการเพื่อช ีว ิตดิจ ิทัลจาก Mercedes me connect ออกแบบ
มาเพื่อเชอื่ มโยงคุณกับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เข้าด้วยกัน
ด้วยการแสดงข้อมูลและบร ิการต่างๆ เพื่อประโยชน์ ในช ีว ิต
ประจําวันที่สด
ุ ทุกฟังก์ชน
ั การใช้งานทั้งหมดนี้ สามารถควบคุม
ได้งา่ ยๆ ผ่านสมาร์ทโฟนในมือคุณ
Lock Status
ล็อกรถได้จากทุกทีท
่ วั่ โลกผ่านแอปพลิเคชัน
โดยไม่ตอ
้ งใช้ร ีโมตรถยนต์
Vehicle Search
ฟังก์ชน
ั ทีช่ ว่ ยหาตําแหน่งรถยนต์ของคุณ

วิธดี าวน์โหลด
และเริม่ ใช้งาน แอปพลิเคชัน
Mercedes me

Valet Protect
จํากัดพืน
้ ทีก
่ ารขับข ี่ เพือ
่ ให้คณ
ุ มัน
่ ใจว่ารถยนต์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของคุณปลอดภัยในการควบคุม
ของคุณ
Vehicle Status
เช็กสถานะรถยนต์ และส่งข้อความแจ้งเตือน
ทุกครัง้ ทีร่ ถยนต์เกิดอาการผิดปกติ
Service
นัดหมายการตรวจสภาพรถยนต์ผา่ น Online
Appointment Booking โดยเลือกรูปแบบ
การตรวจสภาพ และวันนัดหมายได้
Remote Engine Start/
Pre-Entry Climate Control*
สตาร์ทเครอื่ งยนต์ หร ือเปิดระบบ
เครอื่ งปรับอากาศทางไกลได้กอ
่ นถึงตัวรถ
*Pre-Entry Climate Control ใช้ได้เฉพาะรถยนต์ Plug-in Hybrid ทีม
่ แ
ี บตเตอรไี่ ฟฟ้าสูงกว่า
30% เท่านั้น / Remote Engine Start ใช้ได้กบ
ั รถยนต์ ทีม
่ ขี นาดเครอื่ งยนต์ 2,000 cc ขนึ้ ไป

ลงทะเบียนใช้งาน
Mercedes me connect
ด้วย Mercedes me ID
1.

2.

3.

4.

Download Application & Register Mercedes me ID
ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน Mercedes me ใน App Store
หร ือ Google Play แล้วลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน หร ือทางเว็บไซต์
https://www.mercedes-benz.co.th/mercedesme
จากนั้ นยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมล หร ือทางโทรศัพท์
Vehicle Pairing เชอื่ มต่อกับรถยนต์ผา่ นทาง
ศูนย์บรการเมอร์
ิ
เซเดส-เบนซ์
ใช้ฟังก์ชน
ั ค้นหาศูนย์บร ิการเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ต้องการ
เพื่อเชอื่ มต่อกับรถยนต์ของคุณ
Accept Terms of Use ยอมรับเงอื่ นไขการใช้บรการ
ิ
เลือกยอมรับเงอื่ นไขการใช้บร ิการ เพื่อเปิดใช้งาน
โดยสามารถใช้งาน Mercedes me connect
ได้หลังจากยอมรับเงอื่ นไขการใช้งานเท่านั้ น
Activate Services
กดเปิดใช้งาน (activate services) โดยเลือกได้วา่ ต้องการ
เปิดใช้งานบร ิการทั้งหมด หร ือเปิดใช้งานครัง้ ละรายการ
1. Select all services for activation
2. Activate services individually
ในกรณี ที่มี Mercedes me ID พร้อมที่อยูอ
่ เี มล หร ือหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของคุณอยูแ
่ ล้ว สามารถเข้าสูร่ ะบบด้วย ID
ตามปกติ หลังจากดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน Mercedes me
หากเกิดข้อสงสัยในขัน
้ มูลทั้งหมด
้ ตอนลงทะเบียน สามารถดูขอ
ได้ที่ https://www.mercedes-benz.co.th/mercedesme

เปิดประตูสู่โลกดิจ ิทัลของ Mercedes-Benz ที่จะช่วยให้คุณ
สามารถเข้าถึงบร ิการต่าง ๆ ของ Mercedes-Benz และเคร ือข่าย
พันธมิตรของเรา เมื่อคุณเปิดใช้งาน Mercedes me ID
เร ียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถใช้บร ิการต่าง ๆ ได้เพียงล็อกอิน
เข้าสู่ระบบ และยังสามารถจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้

มาเชือ่ มต่อรถยนต์เข้ากับ
สมาร์ทโฟนของคุณ ผ่านแอปพลิเคชัน
Mercedes me

• บร ิการดิจ ิทัลจากแอปพลิเคชัน Mercedes me ให้บร ิการสําหรับรถรุน
่ ใหม่
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ เฉพาะรุน
่ เท่านั้น และบางฟังก์ชน
ั อาจยังไม่ให้บร ิการในบางประเทศ

ดาวน์ โหลดได้แล้ววันนี้
Mercedes me App
แอปพลิเคชันที่จะเชอื่ มโยงคุณกับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์
เข้าด้วยกันด้วยการแสดงข้อมูล และบร ิการด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการตรวจสอบสถานะรถยนต์ วางแผนเส้นทางการเดินทาง
ระบุตาํ แหน่ง หร ือแม้แต่การสัง่ การรถยนต์ให้เปิดเครอื่ ง
ปรับอากาศก่อนขนึ้ รถยนต์ หร ือการล็อกประตูรถยนต์
ได้จากทุกทีท
่ ว่ั มุมโลก และฟังก์ชน
ั อีกมากมายในอนาคต

เพือ
่ ใช้บร ิการอันชาญฉลาดของ Mercedes me connect
เพียงติดตัง้ แอปพลิเคชัน Mercedes me คุณก็สามารถเชอื่ มต่อ
และควบคุมรถยนต์ของคุณผ่านสมาร์ทโฟนได้ทก
ุ ที่ ทุกเวลา
ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน Mercedes me ได้ฟร ี
ที่ Apple Store และ Google Play
ดาวน์ โหลดผ่าน App Store

วางใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ เมือ
่ ทําการลงทะเบียน
โดยเมอร์เซเดส-เบนซ์ ให้ความสําคัญกับความลับ และความเป็นส่วนตัวของ
ผูใ้ ช้บรการสู
ิ
งสุด

ดาวน์ โหลดผ่าน Google Play

• บร ิการดิจ ิทัลจากแอปพลิเคชัน Mercedes me ให้บร ิการผ่านซิมการ์ด ที่ติดตั้ง
ในรถ และขนึ้ อยู่กับความครอบคลุมของเคร ือข่าย โดย Mercedes-Benz AG
เป็นผู้รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยสําหรับการเชอื่ มต่อจากรถยนต์ไปยังเซิรฟ
์ เวอร์
ของ Mercedes Benz AG
• Mercedes-Benz AG รวบรวมบันทึกประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
บร ิการดิจ ิทัลของแอปพลิเคชัน Mercedes me โดยผลลัพธ์ตา่ งๆ นี้ มาจากเงอื่ นไข
การใช้บร ิการส่วนบุคคล หร ือเท่าที่ลก
ู ค้ายินยอมให้ดาํ เนิ นการใช้งาน
• Mercedes-Benz AG ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยเพือ
่ ปกป้องข้อมูลของ
ลูกค้า และข้อมูลทั้ งหมด โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ ยนแปลงหร ือถ่ายโอนข้อมูล
และการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รบ
ั อนุญาต
• สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบร ิการ และความพร้อมการใช้งาน รวมถึงข้อกําหนด
และค่าใช้จา่ ย โปรดดูในคู่มือของ Mercedes-Benz เกี่ยวกับข้อมูลสมาร์ทโฟน
ที่สามารถใช้งานได้ และเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้ได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mercedes-benz.co.th/mercedesme หร ือโทร 1250

Mercedes me Service App
แอปพลิเคชันทีใ่ ห้คณ
ุ นัดหมายล่วงหน้าเพือ
่ เข้ารับการบํารุง
รักษารถยนต์ที่ศน
ู ย์บร ิการได้ดว้ ยตัวเอง หร ือรับการช่วยเหลือ
ในกรณี ฉก
ุ เฉิน โดยสามารถติดต่อกับศูนย์บร ิการที่ใกล้ที่สด
ุ ได้

*โลโก้ Apple เป็นเครอื่ งหมายการค้าของ Apple Inc. ซึง่ จดทะเบียนในสหรัฐอเมร ิกา
และประเทศภูมิภาคอื่นๆ โดย App Store เป็นเครอื่ งหมายบร ิการของ Apple Inc.
ส่วน Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครอื่ งหมายการค้าของ Google LLC

หมายเหตุ: รถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนปี 2019 สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ ตัวใหม่ Mercedes me Adapter เพื่อใช้งานฟังก์ชน
ั
หลักๆ ผ่านสมาร์ทโฟนได้ใกล้เคียงกับ Mercedes me
ในรถยนต์รุน
่ ล่าสุดได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mercedes-benz.co.th/mercedesmeadapter

หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์และบร ิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจาก
การเผยแพร่ (เมษายน 2564) ทั้งนี้ ทางบร ิษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ สีของรถ รายละเอียดด้านเทคนิ ค และอุปกรณ์ มาตรฐาน ตามแต่ทางบร ิษั ทฯ
จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ รูปภาพของรถที่ปรากฏ
ในเล่มอาจแสดงถึง อุปกรณ์ เสร ิมต่างๆ ที่อยูน
่ อกเหนื อจากอุปกรณ์ มาตรฐานที่จาํ หน่าย
สีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพที่ปรากฏในเล่มเนื่ องจากข้อจํากัดของระบบการพิมพ์
ข้อมูลในเล่มนี้ จะเป็นรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึง่ รายละเอียดด้านเทคนิ ค อุปกรณ์ มาตรฐาน
และสีของรถ อาจมีให้เลือกแตกต่างกันออกไปขนึ้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ รถ เช่น รถบางรุน
่ รายละเอียด
ด้านเทคนิ ค อุปกรณ์ มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม่ มีจําหน่ าย หร ืออาจมี ในรูปแบบ
ที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ผจ
ู้ าํ หน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์
อย่างเป็นทางการ ของบร ิษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
www.mercedes-benz.co.th

