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Biznes bez przestojów.
Wybierz Pakiety Serwisowe Mercedes-Benz dla samochodów dostawczych 
i spraw, by Twój biznes nigdy się nie zatrzymał.

Samochód zastępczy

2-letnia gwarancja na części

Całodobowa pomoc w trasie



Pakiety Serwisowe to nie tylko atrakcyjna opcja zakupu,  
ale również profesjonalna obsługa eksploatacyjna, bezpieczny  
i sprawdzony samochód, 2—letnia gwarancja na części, co skutkuje 
wyższą wartością pojazdu przy odsprzedaży. Te korzyści bardzo 
cenią klienci Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.

Przekonaj się o tym sam!

Dla Sprintera 906 i Vito 639 oferujemy przeglądy:

oraz inne Pakiety Serwisowe:

Jedna atrakcyjna cena - 3 korzyści w pakiecie!

Trzy rzeczy w jednej cenie!

Przeglądy w Pakietach Serwisowych

2 3

3 w 1

Kontrola pojazdu1
Kontrola pojazdu jest elementem składowym przeglądów, 
zarówno małego jak i dużego. W zakres kontroli wchodzi ponad 
50 czynności szczegółowo opisanych na stronie 4.

Mobilność3
W razie awarii zapewniamy bezpłatną pomoc na drodze, 
przywracając pełną mobilność pojazdu.
Dostępne opcje mobilności przedstawione są na stronie 6. 

Obsługa eksploatacyjna2
W ramach obsługi eksploatacyjnej wymieniamy olej i wkład 
filtra oleju lub olej i zestaw czterech filtrów.  
Zakres prac oraz ceny pakietów znajdują się na stronie 7.

Oferta Pakietów Serwisowych

+ +PRZEGLĄD MAŁY z wymianą oleju i wkładu filtra oleju

PRZEGLĄD DUŻY z wymianą oleju i zestawu czterech filtrów +++ ++

Wymiana klocków hamulcowych jednej osi +

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych jednej osi + +

Wymiana piór wycieraczek +

Wymiana akumulatora 100 Ah +
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Zakres 
kontroli:
przegląd duży

Zakres 
kontroli:
przegląd mały

  Wzrokowa ocena stanu technicznego pojazdu 
wraz z doradcą serwisowym

  Kontrola stanu powłok lakierniczych, korozji, 
uszkodzeń powypadkowych oraz szyby przedniej

  Kontrola pasów, zaczepów i przedłużeń pasów 
bezpieczeństwa przy fotelu kierowcy i pasażera 
pod kątem zewnętrznych uszkodzeń i działania

   Kontrola oświetlenia wnętrza pojazdu, sygnału 
dźwiękowego, nawiewów, spryskiwaczy, 
mechanizmu wycieraczek, wskazań zestawu 
wskaźników, pasów bezpieczeństwa, foteli

  Kontrola oświetlenia zewnętrznego, zużycia 
wycieraczek, koła zapasowego, ogumienia, felg

   Kontrola stanu i szczelności podzespołów: silnik, 
skrzynia biegów, układ kierowniczy, hamulce, osie

  Kontrola stanu przewodów, osłon, 
amortyzatorów, poduszek zawieszenia

  Kontrola mechaniki układu kierowniczego 
(drążki, osłony, nakładki)

  Kontrola grubości okładzin ciernych klocków 
hamulcowych i stanu tarcz hamulcowych

  Test hamulców na stanowisku kontrolnym

  Zresetowanie licznika obsługi Assyst

  Wzrokowa ocena stanu technicznego pojazdu 
wraz z doradcą serwisowym

  Smarowanie i kontrola haka holowniczego  
ze zdejmowaną końcówką kulistą, w razie 
potrzeby oczyszczenie

  Kontrola stanu powłok lakierniczych, korozji, 
uszkodzeń powypadkowych oraz szyby przedniej

  Kontrola pasów, zaczepów i przedłużenia pasów 
bezpieczeństwa przy fotelu kierowcy i pasażera 
pod kątem zewnętrznych uszkodzeń i działania

   Kontrola oświetlenia wnętrza pojazdu, sygnału 
dźwiękowego, nawiewów, spryskiwaczy, 
mechanizmu wycieraczek, wskazań zestawu 
wskaźników

  Kontrola oświetlenia zewnętrznego, zużycia 
wycieraczek, koła zapasowego, ogumienia, felg

   Kontrola stanu i szczelności podzespołów: silnik, 
skrzynia biegów, układ kierowniczy, hamulce, osie

  Kontrola stanu przewodów, osłon, 
amortyzatorów, poduszek zawieszenia

  Kontrola mechaniki układu kierowniczego 
(drążki, osłony, nakładki)

  Kontrola grubości okładzin ciernych klocków 
hamulcowych i kontrola stanu tarcz hamulcowych

  Test hamulców na stanowisku kontrolnym

  Zresetowanie licznika obsługi Assyst

  Smarowanie zawiasów drzwi tyłu nadwozia

  Kontrola poziomu płynów  
(uzupełnienie na odrębne zlecenie): 
- chłodzącego 
- hydraulicznego układu hamulcowego 
- wspomaganej przekładni kierowniczej 
- spryskiwacza szyby

Przegląd.           Kontrola pojazdu1

Tylko w Autoryzowanym Serwisie
Mercedes-Benz oferujemy ponad
50 czynności kontrolnych!
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Pozostałe Pakiety Serwisowe

Przegląd.           Mobilność

*Podane ceny są cenami netto
** W przypadku innych silników ostateczna cenę poda Doradca Serwisowy w oparciu o numer nadwozia pojazdu.
Podane ceny są cenami detalicznymi netto PLN i obowiązują do 31.12.2017. Zapytaj o szczegóły Doradcę Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.

Wraz z Przeglądami w Pakiecie Serwisowym zapewnimy Ci 
bezpłatną pomoc w trasie w ramach MobiloVan**

Na czas naprawy wybierz opcję swojej mobilności

ZYSKUJESZ 

1600 ZŁZYSKUJESZ 

260 ZŁ

Przegląd.           Obsługa eksploatacyjna

*Podane ceny są cenami netto
**Warunkiem uzyskania gwarancji mobiliności MobiloVan jest przywrócenie 100% sprawności pojazdu zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. 

Zakres pakietu:
  Pióra wycieraczek (2 szt.)
  Wymiana piór wycieraczek

Zakres pakietu:
  Akumulator 100 Ah*
  Wymiana akumulatora

*Inne akumulatory również dostępne w ofercie Pakietów Serwisowych.

364*,– zł

816*,– zł

137*,– zł

623*,– zł

409*,– zł

929*,– zł

137*,– zł

653*,– zł

Zakres pakietu:
  Klocki hamulcowe (2 szt.)
  Tarcze hamulcowe (2 szt.)
  Czujniki zużycia klocków hamulcowych
  Wymiana tarcz i klocków hamulcowych  
oraz czujników zużycia klocków hamulcowych

Zakres pakietu:
 Klocki hamulcowe (2 szt.)    
  Czujniki zużycia klocków hamulcowych
  Wymiana klocków hamulcowych 

i czujników zużycia klocków hamulcowych

Przeglądy olejowe małe i duże w Pakietach serwisowych.

464*,– zł
Do silników o numerach: 
OM 642, 
OM 646  
OM 651**

545*,– zł
Do silników o numerach: 
OM 642, 
OM 646  
OM 651**

933*,– zł
Do silników o numerach: 
OM 642.992 642.993, 
OM 646.984 646.985 
646.986, OM 646.989 
646.990, OM 651.956 
651.957, 651.955**

850*,– zł
Do silników o numerach: 
OM 642 990, 
OM 646.980 646.981 
646.982 646.983, 
OM 651.940**

ZYSKUJESZ 

3 NOCLEGI

Zakres pakietu:
  Zalecany olej silnikowy Blatt 228.51*
  Wkład filtra oleju
  Wymiana oleju i wkładu filtra oleju
  Podstawowy zakres przeglądu (przegląd mały)
  Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie (MobiloVan)

*Dostępne są również pakiety z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT

Zakres pakietu:
  Zalecany olej silnikowy Blatt 228.51*
  Zestaw filtrów: wkład filtra oleju, filtr paliwa, wkład 
filtra powietrza, filtr przeciwpyłkowy

  Wymiana oleju i zestawu filtrów
  Rozszerzony zakres przeglądu (przegląd duży)
  Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie (MobiloVan)

*Dostępne są również pakiety z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT  

Holowanie
Jeśli pojazdu nie można naprawić  
na miejscu, zostanie on odholowany 
do najbliższego Autoryzowanego  
Serwisu Mercedes-Benz.

Kontynuuj podróż

Atrakcyjne Pakiety Serwisowe na części eksploatacyjne.

TELEFON POD BEZPŁATNY 
NUMER SERVICE24H 

KONIECZNA NAPRAWA  
W SERWISIE

SKUTECZNA NAPRAWA

AWARIA POJAZDU
NATYCHMIASTOWA 
BEZPŁATNA POMOC

Dojazd i pomoc mechanika na miejscu awarii 
Pokrycie kosztów przejazdu mechanika w obie strony.
Jeśli koszt naprawy na miejscu awarii nie przekracza 600 zł brutto, 
pokryje go Mercedes-Benz MobiloVan.

Samochód zastępczy
W czasie, gdy Twój pojazd 

jest naprawiany, masz prawo przez 
trzy dni korzystać z samochodu 

zastępczego.
Model, który otrzymasz, 
zależy od dostępności.

Taksówki/środki 
komunikacji publicznej
Mercedes-Benz MobiloVan pokryje 
również koszty Twojego przejazdu  
na lotnisko lub dworzec kolejowy
– do 260 zł brutto za taksówkę/

komunikację publiczną.

Samolot/kolej
Alternatywnie, zamiast  

samochodu zastępczego, oferujemy 
pokrycie kosztów dalszej podróży  

w obie strony samolotem lub koleją.  
W tym wypadku Mercedes-Benz 

MobiloVan zwróci do 1600 zł brutto 
na osobę.

Hotel
Jeśli wolisz poczekać, aż Twój 
pojazd będzie gotów do drogi, 

możemy zwrócić koszty noclegu 
(pokój hotelowy wraz ze śniadaniem) 
Twojego i Twoich pasażerów przez

czas naprawy – do trzech dni 
roboczych dla każdej osoby.

Odbiór i zwrot 
pojazdu po naprawie

Jeśli Twój pojazd został naprawiony  
w warsztacie, na Twoje życzenie 

przyjedziemy nim bezpośrednio do 
Ciebie (jeśli mieszkasz w promieniu 
50 km od Autoryzowanego Serwisu 

Mercedes-Benz).

ZYSKUJESZ
600 ZŁ

+ +PRZEGLĄD MAŁY z wymianą oleju i wkładu filtra oleju

PRZEGLĄD DUŻY z wymianą oleju i zestawu czterech filtrów +++ ++

Wymiana klocków hamulcowych jednej osi +

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych jednej osi + +

Wymiana piór wycieraczek +

Wymiana akumulatora 100 Ah +
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