
Przeglądy, gwarancja i eksploatacja 
w jednej cenie - pełna opieka serwisowa.
Umowa Complete.

Vans. Born to run.

Nasi wykwalifikowani Doradcy chętnie udzielą  
szczegółowych informacji.



Pakiety Gwarancyjne

Complete

BestBasic

Umowa serwisowa Complete to najlepsza opcja pełnego, 
dodatkowego zabezpieczenia pojazdu. Obszerny pakiet 
świadczeń opłacany jest w stałych, miesięcznych 
ratach i obejmuje wszystkie prace i czynności związane 
z serwisowaniem pojazdu takie jak:
•  przeglądy okresowe;
• naprawy o charakterze gwarancyjnym;
•  wymiana części eksploatacyjnych.

Korzyści:

•  Trwała redukcja kosztów eksploatacji floty dzięki 
niższym cenom części i robocizny.

•  Możliwość korzystania ze świadczeń mobilnościowych 
w ramach MobiloVan.

•  Wyższa wartość pojazdu w przypadku odsprzedaży.
• Przewidywalność kosztów dzięki stałej racie miesięcznej. 
•  Naprawy wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 

personel Autoryzowanych Serwisów, zgodnie 
z technologią producenta i przy użyciu oryginalnych 
części zamiennych Mercedes-Benz.

•  Bezgotówkowe dokonywanie przeglądów i napraw 
na terenie całego kraju.

Świadczenia:
•  bezgotówkowe rozliczenie kosztów napraw;
• kontrola rachunkowa;
• bezpłatna pomoc drogowa w całej Europie.

Umowa Complete:  
kompletne bezpieczeństwo.
Pakiet typu „full service”. Obszerny i kompleksowy.

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!

Długość umowy 
ubezpieczenia/limit 
przebiegu pojazdu

Citan 109 CDI
Vito 111 CDI  

(114 CDI)
Sprinter 316 CDI 

(313 CDI)

3 lata/60 000 km 183,22 zł 212,29 zł 273,63 zł 

Odkryj również  
zalety innych  
umów serwisowych.

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:

Przykładowa rata miesięczna netto.

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.


