
„TO MI  
 PASUJE.”

Usługi  
TruckParts
by Mercedes-Benz

Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, będących właścicielami lub użytkownikami 
pojazdów Actros (wyprodukowanych w latach 1996-2013). Wszystkie podane ceny są 
cenami rekomendowanymi netto w PLN. W niektórych przypadkach pakiety serwisowe 
TruckParts mogą zawierać Oryginalne Części Mercedes-Benz. Każdy Autoryzowany Serwis 
Mercedes-Benz uprawniony jest do ustalania cen detalicznych według własnego uznania. 
Ostateczną ofertę cenową przedstawia Sprzedawca Części Autoryzowanego Serwisu 
Mercedes-Benz Trucks. 
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. Prosimy o konsultację ze Sprzedawcą Części w celu 
dobrania właściwej części do konkretnego pojazdu. Zdjęcia zamieszczone w broszurze 
są zdjęciami poglądowymi i mogą różnić się w zależności od numeru katalogowego danej 
grupy produktowej. 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.



 1  Aktualnie dostępne dla typoszeregu Mercedes-Benz Actros Classic 1996 – 2013.
 2 24 miesiące gwarancji na akumulatory.

Typoszereg Mercedes-Benz Actros Classic 2008 – 2013

Typoszereg Mercedes-Benz Actros Classic 2003 – 2008

Typoszereg Mercedes-Benz Actros Classic 1996 – 2003

ZACHĘCAMY  
do prowadzenia firmy
z wykorzystaniem Usług TruckParts.

WARTE SWOJEJ CENY.

  Podstawowe usługi dla Państwa pojazdu  
Mercedes-Benz Actros Classic1 dostosowane  
do Państwa potrzeb

  Przejrzyste rozwiązania serwisowe
 w atrakcyjnej cenie 

 Brak ukrytych kosztów

ODPOWIEDNIA JAKOŚĆ.

  Jakość i bezpieczeństwo części   
potwierdzone przez Mercedes-Benz

 12-miesięczna gwarancja2

  Bez kompromisów w zakresie obsługi klienta  
i usług warsztatowych firmy Mercedes-Benz

WIEDZA EKSPERCKA.

  Fachowa wiedza Mercedes-Benz Trucks,  
na której mogą Państwo polegać

  Mechanicy Mercedes-Benz Trucks z wieloletnim 
doświadczeniem i unikalną wiedzą dotyczącą 
serwisowanych pojazdów

  Korzystanie z narzędzi, systemów,  
standardów i procesów Mercedes-Benz 

PAKIETY  
SERWISOWE DO 
ACTROSA CLASSIC.

Odpowiednio dopasowane. Usługi TruckParts.  
Utrzymywanie floty samochodów ciężarowych to 
trudny biznes: walka z czasem, koszty, konkurencja. 
Usługi TruckParts obejmują najbardziej podstawo-
we pakiety związane z obsługą, wymianą części 
eksploatacyjnych i naprawami powypadkowymi. Za-
wierają: części, olej (w zależności od pakietu) oraz 
ich wymianę w Państwa pojeździe Mercedes-Benz 
Actros Classic*. Mogą Państwo zaufać fachowej 
wiedzy i przejrzystym rozwiązaniom serwisowym w  
atrakcyjnej cenie oferowanym przez Mercedes-Benz.

Witamy w świecie Usług TruckParts  
by Mercedes-Benz.

Więcej informacji można uzyskać na stronie  
internetowej: www.mytruckparts.com

1   Aktualnie dostępne dla typoszeregu Mercedes-Benz Actros Classic 1996 – 2013.



Miech zawieszenia 

Komplet klocków hamulcowych 
Przednia i tylna oś

619 PLN5+

Klocki i tarcze hamulcowe 

Wkład osuszacza powietrza

1 wkład 
115 PLN4

Za każdy dodatkowy 
55 PLN4

3 Bez czynności przeglądowych – obowiązuje dla silników V6.

4 bez separatora oleju.

     Tył
1 miech (skok 170 mm) 

555 PLN

Przód
Za każdy dodatkowy 

399 PLN

1 miech  
729 PLN

1 miech (skok 200 mm) 
799 PLN

Za każdy dodatkowy 
599 PLN

Za każdy dodatkowy 
629 PLN

     Tył

Przód
Łożysko kompaktowe 

2399 PLN

Łożysko kompaktowe 
2119 PLN

Łożysko hipoidalne 
2399 PLN5

Łożysko stożkowe 
2399 PLN5

Łożysko AP 
2399 PLN5

Olej TruckParts (35 litrów) z filtrem  
oleju

+ 699 PLN3

Olej TruckParts (35 litrów) z filtrem oleju, 
filtrem paliwa i filtrem powietrza

+ 1099 PLN3

Olej TruckParts (35 litrów) z filtrem oleju,
filtrem paliwa, filtrem powietrza oraz
filtrem kabinowym

    + 1149 PLN3

5  Mercedes-Benz zaleca sprawdzenie pierścieni i uszczelniaczy podczas wymia-
ny tarcz hamulcowych i ich wymiany jeśli to konieczne. Oferta ta nie obejmuje 
uszczelniaczy. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Doradcą Serwi-
sowym Mercedes-Benz Trucks.
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Akumulator rozruchowy

Pióra wycieraczek

69 PLN

Wkład lusterka

Reflektor przedni

Lewy lub prawy 
525 PLN7

Lewy lub prawy

2289 PLN

Lewy i prawy

3739 PLN 

Resor piórowy
Szyba przednia + pióra wycieraczek

Izolowana 
1349 PLN

Izolowana z osłoną 
przeciwsłoneczną  

1569 PLN 

Zwykłe 
169 PLN

Szerokokątne  

179 PLN

Lampa przeciwmgielna

Lewa lub prawa 
219 PLN8

7 Tylko dla typoszeregu Mercedes-Benz Actros Classic 2003 – 2008.
8 Tylko dla typoszeregu Mercedes-Benz Actros Classic 2003 – 2013.

6  Mercedes-Benz zaleca wymianę akumulatorów parami. Pojedyncza wymiana  
zostanie dokonana tylko na wyraźne życzenie klienta. W przypadku wymiany jednego 
akumulatora należy ponownie naładować niewymieniony akumulator. Aby uzyskać 
więcej informacji prosimy o kontakt z Doradcą Serwisowym Mercedes-Benz Trucks.

170 AH 220 AH
pojedyncza wymiana

769 PLN6

pojedyncza wymiana

929 PLN6

wymiana parami

1299 PLN
wymiana parami

1569 PLN

EKSPLOATACJA NAPRAWY KOLIZYJNE
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