Επεξήγηση εικονιδίων
στάθμευσης
---

Τι σημαίνουν τα εικονίδια στάθμευσης.
Βρείτε την πλησιέστερη ελεύθερη θέση
στάθμευσης
- με το MBUX
- με την Mercedes me App

Βρείτε εύκολα ελεύθερες θέσεις στάθμευσης – με το MBUX
Αναζητάτε υπαίθριο ή στεγασμένο χώρο στάθμευσης;
Off-Street Information

Απεικόνιση συστήματος πολυμέσων MBUX, η προβολή ποικίλλει ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος.

Η υπηρεσία Off-Street Information σας δείχνει κατευθείαν στο χάρτη στο MBUX
• πού υπάρχουν υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης
• εάν υπάρχουν διαθέσιμες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Επιπλέον, παρέχονται και άλλες πληροφορίες, π.χ. ώρες λειτουργίας και τιμές.

Τι σημαίνει κάθε εικονίδιο

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης με
υποστήριξη της κάρτας
στάθμευσης Mercedes-Benz

Στεγασμένοι χώροι στάθμευσης

Στεγασμένοι χώροι στάθμευσης
με υποστήριξη της κάρτας
στάθμευσης Mercedes-Benz

Το χρώμα κάθε μπάρας δίνει πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων
στάθμευσης
Υψηλή διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στάθμευσης

Μέτρια διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στάθμευσης

Χαμηλή διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στάθμευσης

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στάθμευσης
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Αναζητάτε θέση στάθμευσης πάνω στο δρόμο;
On-Street Prediction
Η υπηρεσία On-Street Prediction σας δείχνει τμήματα δρόμων με μεγάλη και μέτρια πιθανότητα να βρείτε ελεύθερη θέση
στάθμευσης.

Τα τμήματα δρόμων με μεγάλη πιθανότητα να βρείτε
ελεύθερη θέση στάθμευσης επισημαίνονται με
σκούρο μπλε.
Τα τμήματα δρόμων με μέτρια πιθανότητα να βρείτε
ελεύθερη θέση στάθμευσης επισημαίνονται με
γαλάζιο.
Μεγάλη πιθανότητα
Μέτρια πιθανότητα

Απεικόνιση συστήματος πολυμέσων MBUX, η προβολή ποικίλλει ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος.

Real-Time Information
Η υπηρεσία Real-Time Information σας εμφανίζει θέσεις στάθμευσης στο δρόμο, οι οποίες ελευθερώνονται εκείνη τη στιγμή, σε
πραγματικό χρόνο.

Το μέγεθος του εικονιδίου Real-Time στο χάρτη δείχνει την πιθανότητα να είναι ακόμα
διαθέσιμη η θέση στάθμευσης.
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Βρείτε εύκολα ελεύθερες θέσεις στάθμευσης – με τη Mercedes me
App.
Αναζητάτε υπαίθριο ή στεγασμένο χώρο στάθμευσης;
Off-Street Information
Η υπηρεσία Off-Street Information σας εμφανίζει τους διαθέσιμους
υπαίθριους και στεγασμένους χώρους στάθμευσης κατευθείαν στην
καρτέλα Κινητικότητα της Mercedes me App.
Επιπλέον, παρέχονται και άλλες πληροφορίες, π.χ. ώρες λειτουργίας και
τιμές.

Απεικόνιση Mercedes me App iOS, η προβολή ποικίλλει ανάλογα με το smartphone και το λειτουργικό σύστημα.

Τι σημαίνει κάθε εικονίδιο
Υπαίθριοι χώροι
στάθμευσης
Στεγασμένοι χώροι
στάθμευσης

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης
με υποστήριξη της κάρτας
στάθμευσης Mercedes-Benz
Στεγασμένοι χώροι
στάθμευσης με υποστήριξη της
κάρτας στάθμευσης
Mercedes-Benz

Οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης που είναι κλειστοί τη δεδομένη στιγμή
εμφανίζονται με γκρι χρώμα

Επεξήγηση εικονιδίων στάθμευσης

3

Αναζητάτε θέση στάθμευσης πάνω στο δρόμο;
On-Street Prediction
Η υπηρεσία On-Street Prediction σας δείχνει τμήματα δρόμων με μεγάλη και μέτρια πιθανότητα να βρείτε ελεύθερη θέση
στάθμευσης.
Τα τμήματα δρόμων με μεγάλη πιθανότητα να βρείτε
ελεύθερη θέση στάθμευσης επισημαίνονται με
σκούρο μπλε.
Τα τμήματα δρόμων με μέτρια πιθανότητα να βρείτε
ελεύθερη θέση στάθμευσης επισημαίνονται με
γαλάζιο.
Μεγάλη πιθανότητα
Απεικόνιση Mercedes me App iOS, η προβολή ποικίλλει
ανάλογα με το smartphone και το λειτουργικό σύστημα.

Μέτρια πιθανότητα

Real-Time Information
Η υπηρεσία Real-Time Information σας εμφανίζει θέσεις στάθμευσης στο δρόμο, οι οποίες ελευθερώνονται εκείνη τη στιγμή, σε
πραγματικό χρόνο.

Η διαφάνεια του εικονιδίου Real-Time στο χάρτη δείχνει την πιθανότητα να είναι ακόμα
διαθέσιμη η θέση στάθμευσης.

Θέλετε να πλοηγηθείτε προς μια θέση στάθμευσης;
Με τη λειτουργία "Send to vehicle" της Mercedes me App μπορείτε να στέλνετε τις θέσεις στάθμευσης απευθείας στο σύστημα
πλοήγησης του οχήματος. Επιλέξτε τη θέση στάθμευσης στο χάρτη και πατήστε ‚Αποστολή στο όχημα‘ στις αναλυτικές
πληροφορίες.
Οι επιλεγμένες θέσεις στάθμευσης προβάλλονται ως εξής

Off-Street και Real-Time Information

On-Street Prediction

Επεξήγηση εικονιδίων στάθμευσης

4

Επεξήγηση εικονιδίων στάθμευσης

5

Η υπηρεσία στάθμευσης Mercedes me connect
Παρκάρετε εύκολα και χωρίς άγχος.
Ενεργοποιήστε τώρα την υπηρεσία στη σελίδα του οχήματός σας στο
Mercedes me portal.
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