
วธิดีาวน์โหลด
และเริม่ใชง้าน แอปพลิเคชนั

Mercedes me

Mercedes me connect 
งา่ย ชาญฉลาด ออกแบบมาเพ่ือคุณ

*Pre-Entry Climate Control ใชไ้ด้เฉพาะรถยนต์ Plug-in Hybrid ท่ีมีแบตเตอร ีไ่ฟฟ้าสงูกวา่ 
30% เท่าน้ัน / Remote Engine Start ใชไ้ด้กับรถยนต์ ท่ีมีขนาดเคร ือ่งยนต์ 2,000 cc ข ึน้ไป

Lock Status 
ล็อกรถได้จากทกุท่ีท่ัวโลกผ่านแอปพลิเคชนั 
โดยไม่ต้องใชร้โีมตรถยนต์

Vehicle Search 
ฟังก์ชนัท่ีชว่ยหาตําแหน่งรถยนต์ของคณุ

Valet Protect 
จาํกัดพ้ืนท่ีการขบัข ี ่เพ่ือใหค้ณุม่ันใจวา่รถยนต์
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของคณุปลอดภัยในการควบคมุ
ของคณุ

Vehicle Status 
เชก็สถานะรถยนต์ และสง่ขอ้ความแจง้เตือน
ทกุครัง้ท่ีรถยนต์เกิดอาการผิดปกติ

Service 
นัดหมายการตรวจสภาพรถยนต์ผ่าน Online 
Appointment Booking โดยเลือกรปูแบบ
การตรวจสภาพ และวนันัดหมายได้ 

Remote Engine Start/ 
Pre-Entry Climate Control*
สตารท์เคร ือ่งยนต์ หรอืเปดิระบบ
เคร ือ่งปรบัอากาศทางไกลได้ก่อนถึงตัวรถ

บรกิารเพ่ือชวีติดิจทัิลจาก Mercedes me connect ออกแบบ
มาเพ่ือเช ือ่มโยงคุณกับรถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์เข้าด้วยกัน 
ด้วยการแสดงขอ้มูลและบรกิารต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในชวีติ
ประจาํวนัท่ีสดุ ทกุฟังก์ชนัการใชง้านท้ังหมดน้ีสามารถควบคมุ
ได้งา่ยๆ ผ่านสมารท์โฟนในมือคณุ 

ลงทะเบยีนใชง้าน 
Mercedes me connect 
ด้วย Mercedes me ID 

ในกรณีท่ีมี Mercedes me ID พรอ้มท่ีอยูอ่เีมล หรอืหมายเลข
โทรศพัท์มือถือของคณุอยูแ่ล้ว สามารถเขา้สูร่ะบบด้วย ID 
ตามปกติ หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Mercedes me

หากเกิดขอ้สงสยัในขัน้ตอนลงทะเบยีน สามารถดขูอ้มูลท้ังหมด
ได้ท่ี https://www.mercedes-benz.co.th/mercedesme  

Download Application & Register Mercedes me ID
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Mercedes me ใน App Store 
หรอื Google Play แล้วลงทะเบยีนผ่านทางแอปพลิเคชนั
บนสมารท์โฟน หรอืทางเวบ็ไซต์ 
https://www.mercedes-benz.co.th/mercedesme  
จากน้ันยนืยันการสมัครผ่านทางอเีมล หรอืทางโทรศพัท์

Vehicle Pairing เช ือ่มต่อกับรถยนต์ผ่านทาง
ศนูยบ์รกิารเมอรเ์ซเดส-เบนซ์
ใชฟั้งก์ชนัค้นหาศนูยบ์รกิารเมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ท่ีต้องการ
เพ่ือเช ือ่มต่อกับรถยนต์ของคณุ

Accept Terms of Use ยอมรบัเง ือ่นไขการใชบ้รกิาร
เลือกยอมรบัเง ือ่นไขการใชบ้รกิาร เพ่ือเปดิใชง้าน 
โดยสามารถใชง้าน Mercedes me connect 
ได้หลังจากยอมรบัเง ือ่นไขการใชง้านเท่าน้ัน 

Activate Services
กดเปดิใชง้าน (activate services) โดยเลือกได้วา่ต้องการ
เปดิใชง้านบรกิารท้ังหมด หรอืเปดิใชง้านครัง้ละรายการ 
1. Select all services for activation 
2. Activate services individually

1. 2. 3. 4.



เปิดประตูสู่โลกดิจทัิลของ Mercedes-Benz ท่ีจะชว่ยให้คุณ
สามารถเขา้ถึงบรกิารต่าง ๆ ของ Mercedes-Benz และเครอืขา่ย
พันธมิตรของเรา เม่ือคุณเปิดใชง้าน Mercedes me ID 
เรยีบรอ้ยแล้ว คณุจะสามารถใชบ้รกิารต่าง ๆ ได้เพียงล็อกอิน
เขา้สู่ระบบ และยังสามารถจัดการกับขอ้มูลสว่นตัวของคณุได้

แอปพลิเคชนัท่ีจะเช ือ่มโยงคุณกับรถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ์
เข้าด้วยกันด้วยการแสดงข้อมูล และบรกิารด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเปน็การตรวจสอบสถานะรถยนต์ วางแผนเสน้ทางการเดินทาง 
ระบุตําแหน่ง หรอืแม้แต่การสัง่การรถยนต์ใหเ้ปดิเคร ือ่ง
ปรบัอากาศก่อนข ึ้นรถยนต์ หรอืการล็อกประตูรถยนต์
ได้จากทกุท่ีท่ัวมุมโลก และฟังก์ชนัอกีมากมายในอนาคต

Mercedes me App

แอปพลิเคชนัท่ีใหค้ณุนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือเขา้รบัการบาํรงุ
รกัษารถยนต์ท่ีศนูย์บรกิารได้ด้วยตัวเอง หรอืรบัการชว่ยเหลือ
ในกรณีฉกุเฉิน โดยสามารถติดต่อกับศนูยบ์รกิารท่ีใกล้ท่ีสดุได้

Mercedes me Service App

มาเชือ่มต่อรถยนต์เขา้กับ
สมารท์โฟนของคุณ ผ่านแอปพลิเคชนั 
Mercedes me

ดาวน์โหลดได้แล้ววนัน้ี

เพ่ือใชบ้รกิารอันชาญฉลาดของ Mercedes me connect
เพียงติดต้ังแอปพลิเคชนั Mercedes me คณุก็สามารถเช ือ่มต่อ 
และควบคมุรถยนต์ของคณุผ่านสมารท์โฟนได้ทกุท่ี ทกุเวลา

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Mercedes me ได้ฟร ี
ท่ี Apple Store และ Google Play

หมายเหตุ: รถยนต์ท่ีจดทะเบียนก่อนปี 2019 สามารถติดต้ัง
อุปกรณ์ตัวใหม่ Mercedes me Adapter เพ่ือใชง้านฟังก์ชนั
หลักๆ ผ่านสมารท์โฟนได้ใกล้เคียงกับ Mercedes me 
ในรถยนต์รุน่ล่าสุดได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
https://www.mercedes-benz.co.th/mercedesmeadapter 

ดาวน์โหลดผ่าน Google Playดาวน์โหลดผ่าน App Store

วางใจในความปลอดภัยของขอ้มูลสว่นตัวของคณุได้ เม่ือทําการลงทะเบียน
โดยเมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ใหค้วามสําคัญกับความลับ และความเปน็สว่นตัวของ
ผู้ใชบ้รกิารสงูสุด

• บรกิารดิจทัิลจากแอปพลิเคชนั Mercedes me ใหบ้รกิารสาํหรบัรถรุน่ใหม่
 ของเมอรเ์ซเดส-เบนซ ์เฉพาะรุน่เท่าน้ัน และบางฟังก์ชนัอาจยังไม่ใหบ้รกิารในบางประเทศ

• บรกิารดิจทัิลจากแอปพลิเคชนั Mercedes me ใหบ้รกิารผ่านซมิการด์ ท่ีติดต้ัง
 ในรถ และข ึ้นอยู่กับความครอบคลมุของเครอืขา่ย โดย Mercedes-Benz AG 
 เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยสําหรบัการเช ือ่มต่อจากรถยนต์ไปยังเซริฟ์เวอร ์  
 ของ Mercedes Benz AG

• Mercedes-Benz AG รวบรวมบันทึกประมวลผล และใชข้้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้
 บรกิารดิจทัิลของแอปพลิเคชนั Mercedes me โดยผลลัพธต่์างๆ น้ีมาจากเง ือ่นไข
 การใชบ้รกิารสว่นบุคคล หรอืเท่าท่ีลกูค้ายนิยอมใหดํ้าเนินการใชง้าน 

• Mercedes-Benz AG ใหค้วามสาํคัญด้านความปลอดภัยเพ่ือปกปอ้งขอ้มูลของ
 ลูกค้า และข้อมูลท้ังหมด โดยไม่อนญุาตให้เปล่ียนแปลงหรอืถ่ายโอนข้อมูล
 และการเขา้ถึงโดยบุคคลท่ีสามท่ีไม่ได้รบัอนญุาต 

• สาํหรบัขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบรกิาร และความพรอ้มการใชง้าน รวมถึงขอ้กําหนด 
 และค่าใชจ้า่ย โปรดดใูนคู่มือของ Mercedes-Benz เก่ียวกับขอ้มูลสมารท์โฟน
 ท่ีสามารถใชง้านได้ และเบราวเ์ซอรท่ี์สามารถใชไ้ด้ ค้นหาขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
 https://www.mercedes-benz.co.th/mercedesme หรอืโทร 1250

*โลโก้  Apple เปน็เคร ือ่งหมายการค้าของ Apple Inc. ซึง่จดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิา 
และประเทศภูมิภาคอื่นๆ โดย App Store เป็นเคร ือ่งหมายบรกิารของ Apple Inc. 
สว่น Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเคร ือ่งหมายการค้าของ Google LLC 

หมายเหต:ุ รายละเอยีดของรถยนต์และบรกิารอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลังจาก
การเผยแพร ่(เมษายน 2564) ท้ังน้ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลง 
รูปแบบ สีของรถ รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐาน ตามแต่ทางบรษัิทฯ 
จะเหน็สมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ รปูภาพของรถท่ีปรากฏ
ในเล่มอาจแสดงถึง อปุกรณ์เสรมิต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานท่ีจาํหน่าย 
สขีองรถอาจแตกต่างไปจากรปูภาพท่ีปรากฏในเล่มเน่ืองจากขอ้จาํกัดของระบบการพิมพ์ 
ขอ้มูลในเล่มน้ี จะเปน็รายละเอยีดท่ัวๆ ไป ซึง่รายละเอยีดด้านเทคนิค อปุกรณ์มาตรฐาน 
และสขีองรถ อาจมีใหเ้ลือกแตกต่างกันออกไปข ึ้นอยูกั่บรุน่รถ เชน่ รถบางรุน่ รายละเอียด
ด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม่มีจําหน่าย หรอือาจมีในรูปแบบ
ท่ีแตกต่างออกไป ท้ังน้ีกรณุาตรวจสอบขอ้มูลรายละเอยีดท่ีผู้จาํหน่ายเมอรเ์ซเดส-เบนซ์
อยา่งเปน็ทางการ ของบรษัิท เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด
www.mercedes-benz.co.th 


