
Poznaj nowe rozwiązania, akcesoria i usługi od 
Mercedes-Benz, które pozwolą w pełni cieszyć 

się nowym sezonem wiosenno-letnim 2021.
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WIOSNA ZE SPOKOJNĄ 
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Dziękujemy za Twoje zaufanie.
Wprowadzenie

Zrób wiosenny przegląd swojego Mercedesa.
Oferta sezonowa

Zaczerpnij świeżego powietrza.
Czyszczenie klimatyzacji

Dostrzeżesz różnicę.
Wycieraczki

Zawsze czysty.
Środki do pielęgnacji

Produkt sezonu.
Akcesoria

Spakuj wszystko, czego (nie) potrzebujesz.
Akcesoria

Jeszcze więcej designu.
Akcesoria

Bez kompromisów.
Opony letnie

Połącz się ze swoim Mercedesem.
Mercedes me

Zaplanuj serwis swojego Mercedesa.
Pakiety serwisowe

Dzięki Mercedes-Benz Repair
formalności masz z głowy.
Mercedes-Benz Repair

Przeszkody na drodze?
Z Mobilo dotrzesz do celu.
Mercedes-Benz Mobilo
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TREŚĆ DZIĘKUJEMY 
ZA TWOJE ZAUFANIE.
Ostatni rok przyniósł ze sobą̨ wiele zmian. W tych trudnych czasach musieliśmy 
zmienić nasze codzienne działania. Jednak jedno pozostaje niezmienne. 

Bezpieczeństwo. Nadal dbamy o nie w Autoryzowanych Serwisach. Wyjazdowe plany 
w tym roku nadal są niepewne. Pewny jest za to fakt, że niezależnie od długości 
podróży, Twój Mercedes zawiezie Cię do celu bezpiecznie. 
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Zaczerpnij świeżego powietrza w swoim Mercedesie dzięki dezynfekcji klimatyzacji. W zanieczyszczonym układzie klimatyzacji 
mogą̨ się̨ znajdować bakterie, wirusy, grzyby, czy inne mikroorganizmy powodujące nieprzyjemny zapach. Dezynfekcja parownika 
i kanałów powietrznych skutecznie go usunie, dzięki czemu powietrze we wnętrzu samochodu będzie oczyszczone i świeże.

ZACZERPNIJ 
ŚWIEŻEGO 
POWIETRZA.
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ZRÓB WIOSENNY  
PRZEGLĄD SWOJEGO  
MERCEDESA.
Przed wyruszeniem na urlop warto zrobić przegląd swojego 
Mercedesa. Jako producent znamy Twój samochód najlepiej, 
dlatego odwiedź Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz, gdzie 
nasz profesjonalnie przygotowany i regularnie szkolony personel 
przeprowadzi czynności serwisowe na najwyższym poziomie.

Najlepszy serwis – spokojna głowa. 
Podczas przeglądu sprawdzimy: 

• Ciśnienie w oponach i stan bieżnika 
• Działanie świateł i ich optymalne ustawienie 
• Okładziny klocków hamulcowych  

(kontrola wizualna) 
• Stan podwozia (kontrola wizualna) 
• Poziom oleju w silniku 
• Szczelność układu klimatyzacji 
• Działanie spryskiwaczy szyb i reflektorów 
• Napięcie i stan paska klinowego 
• Działanie klaksonu 
• Stan wycieraczek 
• Stan przedniej szyby

Przegląd wiosenny za 99 zł* 
*cena bez części zamiennych i płynów

Czyszczenie klimatyzacji: 299 zł* 

Nasza wskazówka: Coroczne czyszczenie klimatyzacji zapewni Ci 
najlepszą jakość powietrza w Twoim Mercedesie. 

*cena dotyczy wyłącznie sprawnej i napełnionej klimatyzacji, nie 
obejmuje wymiany filtra przeciwpyłkowego.



Twój Mercedes zasługuje na najlepszą opiekę. Poznaj produkty, dzięki którym pozbędziesz się wszelkich zabrudzeń 
i zabezpieczysz swój samochód przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i innymi szkodliwymi czynnikami. 
Używając środków Mercedes-Benz masz również pewność, że nie uszkodzisz lakieru i innych powierzchni.

Uniwersalny płyn 
Quick&Clean "Ecolabel"

49 zł / A002 986 5171

Oryginalne pióra wycieraczek Mercedes-Benz gwarantują̨ doskonałą widoczność dzięki swoim właściwościom. Mieszanka 
gumy naturalnej i syntetycznej zapewnia świetną elastyczność i dłuższy okres eksploatacji. Charakterystyczny design sprawia, 
że wycieraczki dopasowują̨ się do zaokrąglonego kształtu przedniej szyby i emitują minimalny hałas. Idealnie usuwają wodę 
i wszelkie zanieczyszczenia, nawet przy prędkościach do 250 km/h. Odpowiedni moment wymiany wycieraczek podpowie Ci 
wskaźnik. Kiedy czarna kropka zmieni się̨ w żółtą – wycieraczki należy wymienić. 

DOSTRZEŻESZ 
RÓŻNICĘ. 

A (176), CLA (117)

B (246)

C (205)

E (213)

GLC (253)

GLE (166)

A1768204300

A2468202700

A2058202300

A2138205701

A2058205700

A1668207800

232 zł

258 zł

291 zł

312 zł

259 zł

463 zł

A1768200545

A2468201045

A2058200545

A1568200045

A2538208700

A1698201745

82 zł

82 zł

82 zł

82 zł

72 zł

76 zł

Oryginalne wycieraczki Mercedes-Benz
Wycieraczki przedniej szyby Wycieraczki tylnej szyby

A (176), CLA (117)

B (246)

C (205)

E (213)

GLC (253)

GLE (166)

ZAWSZE 
CZYSTY.
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Środek do usuwania 
owadów z karoserii

58 zł / A002 986 1171 11
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Oryginalny olej silnikowy Mercedes-Benz to produkt o wyjątkowej 
formule, w którym spotykają się innowacyjność i długoletnie 
doświadczenie naszych naukowców i inżynierów.

Najważniejszym zadaniem oleju silnikowego jest redukcja mechanicznego tarcia pomiędzy 
stałymi i ruchomymi elementami silnika. W komorze silnika podczas ruchu powstaje opór 
i gromadzi się ciśnienie. Proces spalania generuje również wysokie temperatury. Oryginalne 
oleje Mercedes-Benz doskonale sobie z tym radzą. To produkty wysokiej jakości o wyjątkowej 
formule i unikalnych właściwościach. Ograniczają tarcie wewnętrzne, co przekłada się na 
większą moc i jednocześnie zmniejsza zużycie paliwa. Śr
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Wiosenna oferta -15 %*PRODUKT 
SEZONU. W
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Foteliki dziecięce
Ergonomiczne foteliki dziecięce chronią najmłodszych 
pasażerów. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, ISOFIT 
lub ISOFIX zmniejszają ryzyko nieprawidłowego zapięcia 
pasa.

Akcesoria Style & Travel
Stylowe akcesoria Style & Travel ułatwią każdą podróż. 
Akcesoria można łatwo i szybko zamocować do 
uchwytu bazowego i zagłówka siedzenia przedniego.

• Wieszak na ubrania • Składany stolik
• Haczyk na torebkę • Uchwyt na kamerę

Kamera samochodowa Mercedes-Benz
Kamera samochodowa to nieocenione wsparcie podczas 
nieoczekiwanych sytuacji na drodze lub podczas 
parkowania. Podświetlane przyciski umożliwiają łatwą 
obsługę. Wysoka rozdzielczość i czułość świetlna 
zapewniają nagrania w wysokiej jakości przy gorszych 
warunkach oświetleniowych.

Okulary przeciwsłoneczne
Damskie, męskie i dziecięce okulary przeciwsłoneczne 
zapewniają 100% ochrony przed promieniowaniem 
UVA/UVB. Okulary są wykonane z wysokiej jakości 
materiałów, posiadają szkła Carl Zeiss Vision.

*Podany rabat jest rabatem rekomendowanym, Autoryzowany Serwis może go ustalić według własnego uznania. Oferta obowiązuje do 31.05.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Niezależnie czy wyruszasz w dłuższą czy krótszą trasę, te akcesoria 
pozwolą zabrać Ci wszystko, czego potrzebujesz, by cieszyć się 
nowym, wiosennym sezonem. Poznaj ofertę oryginalnego wyposażenia 
Mercedes-Benz, dopasowanego do Twojego samochodu. Teraz 
wszystkie akcesoria z oferty 15% taniej*.
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* Podany rabat jest rabatem rekomendowanym, Autoryzowany Serwis może go ustalić według własnego uznania. Oferta dotyczy wybranych modeli i obowiązuje od 1.04.2021 
do 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Boksy dachowe
Boksy dachowe Mercedes-Benz są ładne, pojemne, praktyczne i aerodynamiczne. 
I wyjątkowo bezpieczne –zostały gruntownie przetestowane przez projektantów 
podczas jazdy z dużą prędkością. Sprostają wszystkim Twoim wymaganiom.

Bagażniki rowerowe
Wytrzymałe, lekkie i proste w montażu. Jeszcze przed zamocowaniem ich do dachu 
można umieścić na nich rowery. Ponadto można je złożyć i tym samym dodatkowo 
zaoszczędzić miejsce na wyprawie.   

Poprzeczki bazowe
Poprzeczki bazowe to podstawa wielu akcesoriów Mercedes-Benz – na przykład 
bagażników rowerowych lub boksów dachowych. Ich aerodynamiczny kształt obniża 
poziom hałasu, a wbudowane zamki chronią przed kradzieżą.

Boks dachowy Mercedes-Benz 400

2 553 zł / A 000 840 01 00

Bagażnik rowerowy na dach

783 zł / A 000 890 02 93

Poprzeczki bazowe

1 401 zł / A 253 890 05 93

Boks dachowy Mercedes-Benz 450

3 098 zł / A 000 840 02 00

Bagażnik rowerowy na hak, na 3 rowery 

3 702 zł / A 000 890 18 00

SPAKUJ WSZYSTKO, 
CZEGO (NIE) 
POTRZEBUJESZ. 

JESZCZE 
WIĘCEJ 
DESIGNU.

Niezależnie od tego, gdzie się wybierasz, jakie są Twoje plany i jaki bagaż, boksy dachowe Mercedes-Benz oraz bagażniki rowerowe 
to idealni towarzysze podróży. Najwyższą efektywność, komfort i bezpieczeństwo gwarantują surowe testy konstrukcji, którym 
je poddajemy. Warto dodać, że wyśrubowane normy Mercedes-Benz znacznie przewyższają standardy bezpieczeństwa wymagane 
przepisami. 

Elementy tuningu optycznego
Spojler dachowy i na pokrywę bagażnika, nakładki na lusterka 
zewnętrzne oraz listwy boczne drzwi dodadzą Twojemu 
Mercedesowi sportowego i dynamicznego wyglądu.

Podświetlane nakładki na progi
Wyrazisty i atrakcyjny wizualnie element, skutecznie 
zabezpieczający przed zarysowaniami. Idealnie dopasowane 
nakładki ze szlifowanej stali nierdzewnej z podświetlanym 
napisem Mercedes-Benz.

Sportowe nakładki na pedały
Błyszczące nakładki na pedały ze stali nierdzewnej 
z wypustkami antypoślizgowymi.

Ledowy projektor logo Mercedes-Benz
Po otwarciu drzwi projektor wyświetla na podłożu gwiazdę 
Mercedes-Benz.

Oferta specjalna -15 %*



Dzięki specjalnej mieszance gumy, przemyślanej konstrukcji 
poszczególnych warstw i doskonałej przyczepności oponom 
z homologacją MO (Mercedes Original) i MOE (Mercedes 
Original Extended) możesz w pełni zaufać. Zostały opracowane 
we współpracy z renomowanymi producentami opon tak, 
by każda Twoja podróż była komfortowa i bezpieczna. 
Nieważne, czy jedziesz nad morze, do pracy czy w góry – opony 
dostosują się do każdej nawierzchni. 

Wymianę̨ opon na letnie zalecamy, gdy temperatura regularnie 
przekracza 7°C. W takich warunkach opony zimowe tracą̨ 
swoje właściwości i mogą się̨ szybciej zużywać. Opony o zbyt 
płytkim bieżniku nie są w stanie dobrze odprowadzać wody 
z nawierzchni drogi, co zwiększa ryzyko poślizgu.

BEZ 
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205RA, 212, 207

Hankook MO Ventus S1 evo2 MOE 
245/40 R18 97Y / QALPLHA1017565

532 zł

C C 68 dB

X156

Michelin ZRY Pilot Sport 4 MO 
235/45 R19 99 / QALPLMI166840

876 zł

C A 71 dB

205LA, 177

Michelin W Pilot Sport 4 MO
225/45 R18 95 / QALPLMI935882

666 zł

C A 71 dB

213

Continental EcoContact 6 MO 
275/35 R19 100Y / QALPLCO0358894000

980 zł

A B 73 dB

213

Continental EcoContact 6 MO
245/40 R19 98Y / QALPLCO0358895000

753 zł

A B 72 dB

213

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 MO
245/40 R19 98Y / QALPLGO548815

693 zł

A B 71 dB

176, 246, 117, 204 

Michelin Pilot Sport PS2 EL MO UHP FSL 
225/40 ZR18 92Y / QALPLMI572482

498 zł

E A 70 dB

222, 217

Pirelli P Zero MO
245/45 R19 102Y / QALPLPI2154000

836 zł

E B 72 dB

222, 217

Michelin Pilot Sport 3 UHP FSL EL MO 
245/45 R19 102Y / QALPLMI162305

822 zł

C A 71 dB

117, 156, 176, 170, 171, 172, 202, 203, 
204, 208, 209

Michelin HP Primacy HP MO
225/45 R17 91W / QALPLMI592471

414 zł

E B 70 dB

117, 156, 176, 170, 171, 172, 202, 203, 
204, 208, 209

Continental SportContact 5 MO FR 
225/45 R17 91V / QALPLCO0356076000

384 zł

C B 71 dB

292

Michelin Latitude Sport 3 MO
275/45 R21 107Y / QALPLMI633855

1 263 zł

C A 70 dB

292

Michelin Latitude Sport 3 MO
315/40 R21 111Y / QALPLMI648064

1 399 zł

C A 70 dB

213

Pirelli Cinturato P7 XL MO  
245/45 R18 100Y / QALPLPI2479200

618 zł

B A 70 dB

164, 251, W166

Hankook MO 
255/50 R19 103Y / QALPLHA1020564

559 zł

C A 70 dB

164, 251, W166

Bridgestone Dueler H/P Sport MO
255/50 R19 103W / QALPLBR5540

675 zł

E C 72 dB

253

Bridgestone Dueler H/P Sport MO
235/55 R19 101V / QALPLBR8116

581 zł

C B 70 dB

253

Bridgestone Dueler H/P Sport EXT MOE 
255/45 R20 101W / QALPLBR8117

1 120 zł

E A 70 dB

205

Goodyear Efficient Grip Performance MO
225/50 R17 94W / QALPLGO543722

421 zł

B A 69 dB

W166

Dunlop SPT MAXX GT MO MFS
265/45 R20 104Y / QALPLDU546078

897 zł

E C 70 dB

222

Pirelli P Zero MO 
275/35 R20 102Y / QALPLPI2469600

958 zł

E A 71 dB

222

Pirelli P Zero MO
245/40 R20 99Y / QALPLPI2469500

951 zł

E A 71 dB

X166

Pirelli P Zero MO
295/40 R21 111 ZRY / QALPLPI2074900

1 148 zł

C B 74 dB

292

Continental SUV SportContact 5 MO
275/45 R21 107Y / QALPLCO0354316000

1 063 zł

C A 72 dB

292

Continental SUV SportContact 5 MO
315/40 R21 111Y / QALPLCO0354326000

1 210 zł

C A 74 dB

X166

Michelin Pilot Sport 4S MO1
285/40 R22 110Y / QALPLMI920275

1 657 zł

C B 73 dB

177

Hankook Ventus S1 evo2 MO
205/55 R17 91W / QALPLHA1020560

394 zł

B A 68 dB



POŁĄCZ SIĘ 
ZE SWOIM 
MERCEDESEM.

Mercedes me. 
Czy Twój samochód i okna są zamknięte? Jakie jest 
ciśnienie w oponach? Wystarczy spojrzeć w aplikację 
Mercedes Me i od razu wiesz wszystko o swoim 
Mercedesie. 

Mercedes me Service.
W aplikacji znajdziesz informacje o wszystkich 
przeglądach Twojego pojazdu. Dodatkowo aplikacja 
przypomni Ci o zbliżającym się terminie kolejnego 
przeglądu okresowego, a wizytę w Autoryzowanym 
Serwisie możesz zarezerwować bezpośrednio online. 
Znajdziesz tu również wiele przydatnych informacji i 
wskazówek dotyczących Twojego pojazdu w postaci 
krótkich filmików.

Mercedes me Store. 
Istnieje wiele produktów cyfrowych zaprojektowanych 
specjalnie dla Twojego pojazdu. A każdego dnia 
jest ich więcej. Odkryj je w aplikacji Mercedes me 
Store i zarządzaj swoimi zakupami bezpośrednio 
w smartfonie.
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Dzięki Adapterowi Mercedes me i aplikacji Mercedes me Adapter 
możesz podłączyć także starsze modele (od rocznika 2002) 
do cyfrowego świata Mercedes-Benz i korzystać z wszystkich 
przydatnych funkcji – całkowicie bezpłatnie.

Zalety aplikacji Mercedes me Adapter
• Nowy Car Health Monitor powiadomi Cię o wszelkich usterkach 

samochodu, co pozwoli Ci zapobiegać nieprzewidzianym 
sytuacjom.

• Dane dotyczące stanu Twojego pojazdu są udostępniane 
Autoryzowanemu Serwisowi Mercedes-Benz.

• Zgłoszenie szkody możesz uzupełnić dzięki funkcji dyktowania 
i fotografowania.

Teraz możesz samodzielnie aktywować Mercedes me Adapter 
za pomocą konta użytkownika Mercedes me.

Mercedes me łączy Twojego Mercedesa ze smartfonem, Twoim domem oraz praktycznymi cyfrowymi funkcjami i usługami, 
które ułatwiają Ci codzienne życie. W ten sposób możesz mieć oko na swojego Mercedesa, nawet gdy nie jesteś w pobliżu. 
Kontroluj funkcje pojazdu, sprawdzaj jego aktualny stan i bądź na bieżąco. Nowa generacja aplikacji Mercedes me umożliwia 
wygodne połączenie pojazdu ze smartfonem: wystarczy zalogować się w dowolnym miejscu za pomocą swojego Mercedes me ID. 
Po zalogowaniu możesz sparować swój pojazd z kontem Mercedes me i skonfigurować swoje usługi. 
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TWÓJ MERCEDES 
ZAWSZE POD 
KONTROLĄ. 

Za pomocą smartfona zamawiasz zakupy, zarządzasz firmą, albo rozmawiasz ze znajomymi 
na drugim końcu świata. Teraz połączysz się także ze swoim Mercedesem. Poprzez aplikację 
Mercedes me możesz w każdej chwili sprawdzić stan swojego samochodu, zmienić jego 
ustawienia i przeglądać spersonalizowane usługi serwisowe. 
 
Z osobistym kontem klienta masz dostęp do portalu Mercedes me, gdzie możesz aktywować i anulować subskrypcje lub kupić 
usługi dostępne dla Twojego pojazdu. Zapoznaj się z szeroką ofertą usług Mercedes me connect, takich jak:

Status pojazdu
Aplikacja Mercedes me umożliwia sprawdzanie aktualnego 
statusu samochodu w każdej chwili i z dowolnego miejsca:  
Czy wszystkie szyby i drzwi są rzeczywiście zamknięte?  
Czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe? Na ile wystarczy 
jeszcze paliwa? Zobacz, jakie jeszcze możliwości oferuje 
aplikacja.

Asystent zdalnego parkowania
Z aplikacją Mercedes me trudności związane z parkowaniem 
są przeszłością. Teraz możesz spokojnie obserwować jak 
aplikacja sama doskonale parkuje samochód równolegle bądź 
prostopadle do osi drogi. Bezpieczeństwo podczas manewrów 
zapewniają czujniki ultradźwiękowe.

Monitoring pojazdu
Dzięki monitoringowi pojazdu Twój Mercedes jest zawsze 
pod kontrolą. W każdym momencie wiesz dokładnie, gdzie 
samochód się porusza lub gdzie jest zaparkowany. Możesz 
śledzić pojazd za pomocą GPS poprzez samodzielnie 
zdefiniowany obszar, a nawet określać bezpieczną prędkość 
jazdy i otrzymywać powiadomienia o jej przekroczeniu. 

Integracja smartfona
Zintegruj swój smartfon z wyświetlaczem w Twoim Mercedesie 
bezprzewodowo lub za pomocą kabla. Steruj z łatwością 
wybranymi aplikacjami za pośrednictwem obsługi głosowej i 
miej je zawsze pod ręką. 

ZAPLANUJ 
SERWIS 
SWOJEGO 
MERCEDESA.

Poznaj pakiety serwisowe Mercedes-Benz. 
Zaplanuj wydatki z wyprzedzeniem i skup 
się na sprawach, które są naprawdę ważne.
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ServiceCare
Pakiet przeglądowy ServiceCare pokrywa wszystkie świadczenia przeglądowe, jak Serwis A i B. Możesz wybrać pakiet dwóch, 
trzech lub czterech przeglądów. Przez cały okres trwania pakietu nie wzrośnie ich cena.

CompleteCare
Rata miesięczna pakietu CompleteCare pokrywa koszty przeglądów i napraw* wraz z wymianą części eksploatacyjnych. 
Ponadto w ramach pakietu zostaje przedłużona gwarancja. W ramach CompleteCare możesz także korzystać z usług Mobilo  
Mercedes-Benz (więcej informacji o Mobilo przeczytasz na stronie 19).

ServiceCareFleet
Pakiet jest przeznaczony dla pojazdów flotowych. Oprócz świadczeń przeglądowych zawiera wymianę wybranych części 
zużytych eksploatacją pojazdu, takich jak tarcze i klocki hamulcowe, filtry, wycieraczki i paski wielorowkowe. Autoryzowany 
Serwis Mercedes-Benz wymieni je zawsze, kiedy oceni, że nastąpiło ich zużycie eksploatacyjne.

Pakiet Komfort
Wybierając Pakiet Komfort, przedłużasz lata gwarancji fabrycznej i tym samym lata bez troski o koszty napraw. Dwuletnią 
gwarancję można przedłużyć maksymalnie do 5 lat.



Naprawy powypadkowe
Specjaliści w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz znają nasze samochody i używają oryginalnych części zamiennych 
Mercedes-Benz. W następujących kwestiach warto zaufać profesjonalistom: wymiany szyby przedniej – z użyciem oryginalnych 
szyb Mercedes-Benz, napraw karoserii – dokładnie dobrane elementy łączące, nity, klejenie i spawanie zatwierdzone przez 
producenta, oraz lakierowanie – ponieważ tylko oryginalne lakiery Premium od sprawdzonych dostawców zapewniają 
perfekcyjne wyniki i połysk.

Mercedes-Benz SmallRepair
Drobne wgniecenia, zarysowania oraz inne usterki usuniemy bezpośrednio na miejscu, bez konieczności wymiany części. 
Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Pakiet mobilnościowy Mobilo 
jest dostępny standardowo dla 
każdego samochodu osobowego 
Mercedes-Benz i przedłuża się 
bezpłatnie z każdym przeglądem 
w serwisie Mercedes-Benz – 
nawet do 30 lat.

W razie problemów skontaktuj 
się z nami:

+48 22 354 40 01

DZIĘKI 
MERCEDES-BENZ 
REPAIR 
FORMALNOŚCI 
MASZ Z GŁOWY.

Wspieramy Cię w każdej sytuacji, również w przypadku 
kolizji. Szybko i bez zbędnej biurokracji załatwimy za 
Ciebie wszystkie formalności związane z wypadkiem. 
Uregulujemy sprawy związane z firmą ubezpieczeniową, 
a także udostępnimy Ci samochód zastępczy. A naprawą 
samochodu zajmą się eksperci Mercedes-Benz.

PRZESZKODY 
NA DRODZE? 

Z MOBILO 
DOTRZESZ 

DO CELU.
W razie awarii technicznej, wypadku, 
drobnych problemów lub aktów 
wandalizmu nasi eksperci w całej 
Europie pozwolą Ci kontynuować 
podróż, udostępniając samochód 
zastępczy czy organizując przelot 
samolotem. Jeśli jednak wolisz 
spokojnie poczekać na naprawę 
pojazdu, chętnie zapłacimy za pobyt 
w hotelu. 
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Dojazd technika
Pokrycie kosztów jazdy na miejsce awarii.

Pomoc na miejscu
Przeprowadzenie drobnych napraw.

Holowanie
Do najbliższego Autoryzowanego
Serwisu Mercedes-Benz.

Przejazd taksówką lub transportem 
publicznym 
Tymczasowe rozwiązanie zapewniające 
mobilność.

Transport pojazdu po naprawie 
W promieniu 50 km.

Samochód zastępczy
Na czas naprawy, do 3 dni roboczych.

Samolot/pociąg:
Zapewnienie bezpłatnej podróży
Tobie i współpasażerom.

Nocleg
Nocleg do 3 dni roboczych dla kierowcy 
i współpasażerów.

Dostawa pojazdu do 
najbliższego Autoryzowanego Serwisu 
Mercedes-Benz w pobliżu Twojego 
miejsca zamieszkania.

Pomoc organizacyjna
Np. w kwestiach prawnych lub 
problemach językowych za granicą.



Wszystkie przedstawione ceny są cenami rekomendowanymi brutto. Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz ma prawo do ich ustalania według własnego uznania. Ceny są aktualne 
do 30.09.2021 r. lub do wyczerpania zasobów. Na czas realizacji zamówienia producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, różnic w kolorach oraz zmian zawartości 
zamówienia, jeżeli zmiany te lub odstępstwa uwzględniają interesy sprzedającego i są opłacalne dla Klienta. Na prezentowanych zdjęciach mogą znajdować się dodatkowo płatne 
elementy wyposażenia i akcesoria nieobjęte standardową dostawą. Różnice w kolorach wynikają z techniki druku. Niniejsza publikacja może zawierać produkty i usługi niedostępne w 
niektórych krajach. Nie wszystkie produkty dostępne są dla każdego modelu. Aby uzyskać aktualne i szczegółowe informacje, prosimy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym 
Serwisem Mercedes-Benz. Redakcja zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów, pomyłek czy zmian.

www.mercedes-benz.pl


