
Oryginalne Części Regenerowane.
Klucz do optymalnej korzyści.

Zachowaj oryginalność swojego Mercedesa, 
nawet przy dużym przebiegu i ograniczonym budżecie. 

Uwagi do informacji zawartych w niniejszym materiale: Po zakończeniu opracowywania 
niniejszej publikacji do druku w listopadzie 2016 r. w produkcie mogły zostać wprowadzone 
zmiany. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian wymiarów oraz 
kolorów lub zmian w zakresie dostaw od producenta w okresie dostawy, o ile zmiany są zasadne 
z punktu widzenia nabywcy oraz uwzględniają interes sprzedawcy. W przypadku niedostępności 
Oryginalnych Części Regenerowanych Mercedes-Benz, może zostać dostarczona nowa 
oryginalna część. Z samego faktu wykorzystania przez sprzedawcę lub producenta liter 
lub cyfr do określenia zamówienia lub przedmiotu zamówienia nie wynikają ani nie powstają 
żadne prawa ani roszczenia. Ze względów technicznych dopuszcza się różnice kolorystyczne. 
Materiał jest wykorzystywany w różnych krajach, jednakże informacje dotyczące ustawowych 
i prawnych organów regulacyjnych lub przepisów podatkowych i ich konsekwencji dotyczą 
wyłącznie Republiki Federalnej Niemiec i dotyczą stanu z chwili zakończenia opracowywania 
niniejszego materiału. Informacje o przepisach obowiązujących w innych krajach i ich 
konsekwencjach oraz najaktualniejszym brzmieniu należy uzyskać w lokalnym Autoryzowanym 
Serwisie Mercedes-Benz. 

www.mercedes-benz.pl

Niższa cena bez poświęcania 
jakości – to możliwe.
Cena czy jakość? W przypadku Mercedesa 
nie trzeba wybierać nawet przy dużych przebiegach. 
Oryginalne Części Regenerowane Mercedes-Benz 
pozwalają obniżyć koszty bez obniżania jakości. 
Każda część jest bardzo starannie regenerowana, 
kontrolowana i badana zgodnie z surowymi standardami 
Mercedes-Benz. Oszczędności uzyskane na surowcach 
i energii dzielimy z naszymi klientami w postaci atrakcyjnej 
ceny. W efekcie możemy zaoferować szeroki asortyment 
Oryginalnych Części Regenerowanych Mercedes-Benz 
w konkurencyjnych cenach. 

4 istotne argumenty finansowe 
przemawiające za wyborem Oryginalnych 
Części Regenerowanych Mercedes-Benz:

• Niskie koszty części zamiennych
• Gwarantowana jakość Mercedes-Benz
• Doskonała dostępność
• Poszanowanie zasobów

Oryginalne Części 
Regenerowane Mercedes-Benz

Poznaj wyjątkową ofertę cenową 
na Oryginalne Części Regenerowane:

906

639

wtryskiwacz
(do silników OM 651.955, 956, 957)

sprzęgło 
(do silników OM 642)

cena netto części fabrycznie nowej: 

1 514 zł
cena netto części regenerowanej fabrycznie  
bez uwzględnienia zwrotu części zużytej:

999 zł
cena netto części regenerowanej fabrycznie 

z uwzględnieniem zwrotu części zużytej: 

879 zł

cena netto części fabrycznie nowej: 

1 836 zł
cena netto części regenerowanej fabrycznie  
bez uwzględnienia zwrotu części zużytej:

1 169 zł
cena netto części regenerowanej fabrycznie 

z uwzględnieniem zwrotu części zużytej:          
 999 zł 

wtryskiwacz
(do silników OM 646)

sprzęgło 
(do silników OM 651)

cena netto części fabrycznie nowej: 

1 658 zł
cena netto części regenerowanej fabrycznie  
bez uwzględnienia zwrotu części zużytej:

979 zł
cena netto części regenerowanej fabrycznie 

z uwzględnieniem zwrotu części zużytej: 

849 zł

cena netto części fabrycznie nowej: 

1 562 zł
cena netto części regenerowanej fabrycznie  
bez uwzględnienia zwrotu części zużytej:

999 zł
cena netto części regenerowanej fabrycznie 

z uwzględnieniem zwrotu części zużytej:          
 849 zł 

Oryginalne Części 
Regenerowane Mercedes-Benz
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NAJLEPSZY 
WYBÓR



Niezawodność nie jest kwestią wieku. Gwarantuje to 
starannie przeprowadzany proces regeneracji Oryginalnych 
Części Regenerowanych Mercedes-Benz. Stare części 
są demontowane, oczyszczane i regenerowane według 
najbardziej rygorystycznych standardów. Zużyte części 
są automatycznie wymieniane na nowe. Wszystkie wymiary 
i funkcje są gruntownie sprawdzane zgodnie z surowymi 
standardami Mercedes-Benz.  W efekcie otrzymujemy 
najnowocześniejszą Oryginalną Część Regenerowaną 
Mercedes-Benz, która pod każdym względem  
spełnia wymogi Mercedes-Benz, a przy tym 
zapewnia najlepsze dopasowanie.

Gwarantowana jakość Mercedes-Benz 
dzięki specjalistycznej wiedzy producenta.

• Skrupulatny proces regeneracji
• Doskonałe dopasowanie
• Najlepsze osiągi
• Wszystkie zużyte części zastępowane 

Oryginalnymi Częściami Mercedes-Benz

Kto nie lubi dobrej okazji? Stosowany przez nas proces 
regeneracji ograniczający zużycie zasobów pozwala 
zachować elementy zdatne do ponownego wykorzystania, 
zaoszczędzić pieniądze i uzyskać dla naszych klientów 
bezpośrednie korzyści finansowe. Jednocześnie, 
przy zakupie regenerowanej części klient otrzymuje 
korzystny rabat za zwrot starej, zużytej części*. 
Krótkie terminy oczekiwania na części i precyzyjne 
dopasowanie, zapewniają minimalny czas pobytu 
w warsztacie. Autoryzowane Serwisy Mercedes-Benz 
oferują wszystkie niezbędne części z jednego źródła, 
dzięki czemu składanie zamówień trwa krócej.

Oszczędność pieniędzy, czasu i pracy.

• Niższe koszty części zamiennych
• Oszczędności na kosztach pracy
• Krótsze przestoje
• Krótszy czas realizacji zamówienia

Nikt nie lubi czekać na powrót swojego pojazdu z warsztatu. 
Jeśli dojdzie do trudnej sytuacji, szeroki asortyment 
Oryginalnych Części Regenerowanych Mercedes-Benz 
pozwoli szybko wrócić na trasę. Sprawna naprawa 
i krótkie przestoje to dla nas kwestia najwyższej wagi. 
Aktualnie nasza oferta obejmuje 23 tysiące produktów.

Pełna dostępność dzięki szerokiemu 
asortymentowi produktów i gęstej sieci dystrybucji.

• Większe zespoły (silniki i układy skrzyni biegów)
• Części mechaniczne
• Układy wtryskowe i oczyszczania spalin
• Systemy elektryczne i urządzenia elektroniczne
• Alternatywne systemy napędowe

Czy wiesz, że również środowisko odczuje korzystny 
wpływ stosowania Oryginalnych Części Regenerowanych 
Mercedes-Benz? Stale udoskonalany proces regeneracji 
każdego roku oszczędza tysiące ton surowców 
i dziesiątki tysięcy megawatogodzin energii.*

*  Badanie cyklu życia produktów wykonane przez niezależną instytucję kontrolną TÜV Süd 
zgodnie z normami DIN EN ISO 14040:2006/DIN EN ISO 14044:2006.

Klucz do niskich kosztów 
części zamiennych.

Klucz do pełnej dostępności.

Korzyści dla portfela  
i środowiska.

Klucz do gwarantowanej jakości 
Mercedes-Benz.

*  Zużyte części są przyjmowane w rozliczeniu, jeśli spełniają aktualne wymogi dotyczące zwrotów. 
Szczegóły dostępne w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz.


