
Przedłużenie gwarancji.
Pakiety gwarancyjne.

Vans. Born to run.

Nasi wykwalifikowani Doradcy chętnie udzielą  
szczegółowych informacji.



Pakiety Gwarancyjne

Complete

BestBasic

Pakiety gwarancyjne: 
gwarancja spokoju.
Pakiety gwarancyjne to rozwiązanie, które 
chroni przed nieoczekiwanymi kosztami napraw 
po upływie 2-letniej ochrony gwarancyjnej.

Korzyści:
•  Mniejsze ryzyko wydatków dzięki pakietowi 

w trzecim, czwartym, a nawet piątym roku eksploatacji 
pojazdu.

•  Naprawy wyłącznie przy użyciu oryginalnych części 
Mercedes-Benz z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości.

•  Naprawy i przeglądy wykonywane przez specjalistów 
Mercedes-Benz.

•  Możliwość korzystania ze świadczeń mobilnościowych 
w ramach MobiloVan.

•  Większa wartość pojazdu przy sprzedaży.

Odkryj również  
zalety innych  
umów serwisowych.

Autoryzowany Serwis zapewnia Ci pomoc serwisową 
24 godziny na dobę i gwarantuje mobilność nawet 
do 30 lat – warto stale serwisować swój samochód 
w Serwisie Mercedes-Benz!

Zakres

Długość umowy 
ubezpieczenia

/limit przebiegu 
pojazdu

Jednorazowa  
opłata brutto  

dla samochodu  
nowego*

Jednorazowa  
opłata brutto  

dla samochodu  
używanego**

Układ 
napędowy

24 miesiące/ 
240 000 km

2 420 zł 2 780 zł

36 miesięcy/ 
300 000 km

3 870 zł 4 450 zł

Cały  
pojazd

24 miesiące/ 
120 000 km

1 817 zł 2 138 zł

36 miesięcy/ 
150 000 km

3 089 zł 3 635 zł

Cały  
pojazd

24 miesiące/ 
120 000 km

3 670 zł 4 320 zł

36 miesięcy/ 
150 000 km

6 240 zł 7 340 zł

Citan

Klasa V

Vito,
Sprinter

Service24h - w przypadku awarii lub potrzeby pomocy  
po wypadku zadzwoń na bezpłatny telefon 00 800 37 77  
77 777. Mercedes-Benz Service24h zadba o przywrócenie 
sprawności pojazdu.

Dojazd na miejsce awarii
i powrót
Pokrycie kosztów przejazdu
fachowca w obie strony

Pomoc na miejscu awarii
Jeśli koszt naprawy 
na miejscu awarii nie 
przekracza 600 zł brutto

Holowanie
Bezpłatne holowanie do 
najbliższego Autoryzowanego 
Serwisu Mercedes-Benz

Samolot/kolej
Do 1600 zł brutto na osobę

Hotel
Do 3 dni roboczych  
dla każdej osoby

Taksówki/środki 
komunikacji publicznej
Do 260 zł brutto

Odbiór i zwrot pojazdu
po naprawie
W promieniu 50 km od ASO

Samochód zastępczy
Do 3 dni roboczych, model 
zależy od dostępności

MobiloVan
Przeglądy wykonywane w Autoryzowanym Serwisie 
Mercedes-Benz odnawiają świadczenia MobiloVan 
do kolejnego przeglądu.
Świadczenia zapewniające mobilność:

Styczeń 2016. Od momentu powstania niniejszej broszury mogły zostać wprowadzone 
zmiany w produktach. 
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, a wszelkie zawarte  
w niej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczną ofertę przedstawia 
Doradca Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.

*   Dotyczy pojazdów Mercedes-Benz do końca 3 miesiąca od daty pierwszej rejestracji 
i przebiegu maksymalnie do 5 000 km.

** Dotyczy pojazdów Mercedes-Benz od 4 do 24 miesiąca od daty pierwszej rejestracji  
i przebiegu: do 60 000 km pojazdy Citan i Klasa V, do 120 000 km Vito, Viano  
i Sprinter w dniu przystąpienia.


