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Idealnie dopasowane rozwiązania.
Skorzystaj z oferty Pogwarancyjnych Pakietów Serwisowych dla Twojego Axora.  
Nasz profesjonalny zespół serwisantów zaproponuje optymalne rozwiązania 
i dostarczy najwyższej jakości produkty i części. Wierzymy, że jakość obsługi 
i standardy, które reprezentujemy tworzą fundament dobrej współpracy.
Skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Serwisem Mercedes-Benz Trucks 
i zapytaj o dostępne Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe.

Wymiana oleju  
z wkładem filtra oleju

Wymiana oleju i zestawu filtrów

Wymiana klocków hamulcowych
jednej osi

Zakres pakietu:
• wymiana oleju z wkładem filtra oleju
• olej silnikowy 10W-40
• wkład filtra oleju

Zakres pakietu:
• wymiana oleju i zestawu filtrów
• olej silnikowy 10W-40
• zestaw filtrów: oleju, paliwa i powietrza

Zakres pakietu:
• wymiana klocków hamulcowych jednej osi
• komplet klocków hamulcowych

+

+

+

+

+

OM 906/926

OM 457

OM 457

od 673 PLN

od 879 PLN

od 1 498 PLN

od 686 PLN
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Wymiana pakietu hamulcowego
jednej osi

Zakres pakietu:
• wymiana pakietu hamulcowego jednej osi (22,5”)
• komplet klocków hamulcowych
• tarcze osi przedniej
Cena pakietu nie obejmuje kosztu uszczelniaczy i ich wymiany.

+ +

Wymiana wkładu granulatu
osuszacza powietrza

Zakres pakietu:
•  wymiana wkładu granulatu osuszacza powietrza
• wkład granulatu osuszacza powietrza

+

Wymiana piór wycieraczek

Zakres pakietu:
• wymiana piór wycieraczek
• pióra wycieraczek

+

Osuszacz jednokomorowy

Osuszacz dwukomorowy

od 2 389 PLN

od 238 PLN

od 416 PLN

od 99 PLN

MercedesServiceCard.
Dzięki bezpłatnej karcie MercedesServiceCard gwarantujemy 
płatności 24 godziny na dobę, 365 dni w roku oraz zapewniamy 
bezkosztową obsługę transakcji związanych z naprawami 
i przeglądami. Na życzenie oferujemy również kartę 
MercedesServiceCard z usługami Full Service, która umożliwia 
ponadto obsługę transakcji związanych z tankowaniem paliwa 
oraz opłatami drogowymi w krajach europejskich.

O produkty i usługi Mercedes-Benz Trucks zapytaj swojego Doradcę Serwisowego.

CharterWay Service.
Umowy serwisowe CharterWay to oszczędny i niezawodny 
sposób, aby Twój pojazd był stale w ruchu. Umowa jest 
dostępna za stałą i korzystną ratę, w ramach której możesz 
bezgotówkowo serwisować swój pojazd w Autoryzowanych 
Serwisach Mercedes-Benz Trucks na terenie całego kraju.

Oryginalne Części EconomyLine.
Linia produktowa EconomyLine to idealne rozwiązanie dla tych, 
którzy chcą zapewnić sobie jakość nowych części  
Mercedes-Benz oraz ich konkurencyjną cenę. W związku 
z regeneracją fabryczną, produkty EconomyLine objęte są taką 
samą gwarancją, jak części nowe. Dodatkowo przy zwrocie 
części zużytej można zaoszczędzić nawet do 50% wartości 
części oryginalnej.

Service24h.
W nowej ciężarówce Mercedes-Benz towarzyszy Państwu zawsze poczucie pełnego bezpieczeństwa. Jeśli jednak w drodze 
przydarzy się jakiś wypadek, to użyjemy naszych kompetencji i dołożymy wszelkich starań, aby szybko powrócili Państwo 
na trasę. Nasza usługa Service24h o zasięgu europejskim w najkrótszym możliwym czasie przywróci Państwu mobilność  
– i to przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

Bezpłatny numer kontaktowy Service24h:

*W przypadku połączeń z telefonów komórkowych stawka zależna od operatora. Numer alternatywny: +48 22 583 43 63.

Service24h
365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, zasięg europejski – tak funkcjonuje nasz Service24h.
W pojazdach Mercedes-Benz możesz mieć pełne poczucie bezpieczeństwa. W razie nieszczęśliwego zdarzenia użyjemy naszych 
kompetencji i dołożymy wszelkich starań, aby wesprzeć kierowcę w szybkim powrocie na trasę.
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Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców-użytkowników pojazdów starszych niż 2 lata. Wszystkie podane ceny są cenami maksymalnymi 
netto w PLN, a każdy Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz może udzielać dodatkowych rabatów. Części dostępne są w Autoryzowanych 
Serwisach Mercedes-Benz na terenie Polski uczestniczących w akcji, do dnia 31.12.2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Niniejsza 
propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, a wszelkie zawarte w niej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczną ofertę 
przedstawia Doradca Serwisowy Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz Trucks.
Zdjęcia zamieszczone w broszurze są zdjęciami poglądowymi i mogą różnić się w zależności od numeru katalogowego danej grupy produktowej.  
Prosimy o konsultację z Doradcą Serwisowym w celu dobrania właściwej części do konkretnego pojazdu. Wszystkie teksty, zdjęcia, ilustracje  
oraz grafiki podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim i innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Wszystkie znaki oraz marki  
umieszczone w prezentacji są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler AG.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.
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