A Daimler Brand

Jakość, która się opłaca.
Profesjonalny serwis pogwarancyjny dla samochodów dostawczych
Mercedes-Benz.
Oferta na rok 2018.

Vans. Born to run.

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna to oferta
dla samochodów dostawczych, starszych niż 2 lata.

1 Kontrola pojazdu.
Zakres kontroli: przegląd duży

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna to szereg
rozwiązań, które dają pewność w biznesie. Sprawdzony
pojazd, 2-letnia gwarancja na części i najwyższy poziom
profesjonalnego serwisu zapewniają, że Twój pojazd
zawsze jest w najlepszej kondycji i możesz na nim
polegać. Dlatego wybieraj rozwiązania, które są
naprawdę korzystne - zapewniają najwyższą jakość
przy najlepszej cenie. Wybierz jakość Autoryzowanego
Serwisu Mercedes-Benz.
Jakość, która się opłaca.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!
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Kontrola pojazdu
Kontrola pojazdu jest elementem składowym przeglądów, zarówno małego
jak i dużego. W zakres kontroli wchodzi ponad 50 czynności szczegółowo
opisanych na stronie 3.

2

Obsługa eksploatacyjna
W ramach obsługi eksploatacyjnej wymieniamy m. in. olej i wkład filtra oleju lub olej
i zestaw 4 filtrów, klocki hamulcowe lub zestawy klocków wraz z tarczami hamulcowymi,
a także pióra wycieraczek. Szczegółowy zakres prac oraz ceny opisane są na str. 4.
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 ontrola stanu powłok lakierniczych, korozji, uszkodzeń
K
powypadkowych oraz szyby przedniej
 ontrola pasów, zaczepów i przedłużenia pasów bezpieczeństwa
K
przy fotelu kierowcy i pasażera pod kątem zewnętrznych uszkodzeń
i działania

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

stanu tarcz hamulcowych
 ontrola oświetlenia zewnętrznego, zużycia wycieraczek, koła
K
zapasowego, ogumienia, felg

Kontrola
stanu i szczelności podzespołów: silnik, skrzynia biegów,
układ kierowniczy, hamulce, osie
 ontrola stanu przewodów, osłon, amortyzatorów, poduszek
K
zawieszenia
 ontrola mechaniki układu kierowniczego (drążki, osłony,
K
nakładki)

Test hamulców na stanowisku kontrolnym

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

Kontrola grubości okładzin ciernych klocków hamulcowych i kontrola

Zresetowanie licznika obsługi Assyst

 marowanie i kontrola haka holowniczego
S
ze zdejmowaną końcówką kulistą, w razie potrzeby oczyszczenie
Smarowanie zawiasów drzwi tyłu nadwozia

Zakres kontroli: przegląd mały

Przeglądy olejowe w Ekonomicznej Obsłudze Pogwarancyjnej.
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 zrokowa ocena stanu technicznego pojazdu
W
wraz z doradcą serwisowym

Mobilność
W razie awarii zapewniamy bezpłatną pomoc na drodze, przywracając pełną
mobilność pojazdu. Dostępne opcje mobilności przedstawione są na str. 7.

 zrokowa ocena stanu technicznego pojazdu
W
wraz z doradcą serwisowym


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

 ontrola stanu powłok lakierniczych, korozji, uszkodzeń
K
powypadkowych oraz szyby przedniej

 ontrola stanu przewodów, osłon, amortyzatorów, poduszek
K
zawieszenia

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

 ontrola mechaniki układu kierowniczego (drążki, osłony,
K
nakładki)


Kontrola
oświetlenia wnętrza pojazdu, sygnału dźwiękowego,
nawiewów, spryskiwaczy, mechanizmu wycieraczek, wskazań zestawu
wskaźników, pasów bezpieczeństwa, foteli
 ontrola oświetlenia zewnętrznego, zużycia wycieraczek, koła
K
zapasowego, ogumienia, felg

 ontrola grubości okładzin ciernych klocków hamulcowych i
K
stanu tarcz hamulcowych
Test hamulców na stanowisku kontrolnym
Zresetowanie licznika obsługi Assyst

Eksploatacyjna - przeglądy olejowe oraz oferta
2 Obsługa
pozostałych części eksploatacyjnych wraz z wymianą.
PRZEGLĄD OLEJOWY MAŁY z wymianą wkładu filtra oleju

+

+

+

Wymiana klocków hamulcowych jednej osi
+

Zakres pakietu:
Zakres pakietu:

415
Do silników o numerach:
OM 607*

447
Do silników o numerach:
OM 651*

639
Do silników o numerach:
OM 642 990, OM 646.980, 646.981
646.982 646.983, OM 651.940*

906
Do silników o numerach:
OM 642.992 642.993,
OM 646.984, 646.985, 646.986,*

906
Do silników o numerach:
OM 651.956, 651.957, 651.955*

Wymiana oleju i filtrów
 odstawowy zakres przeglądu (przegląd mały)
P
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu

412 zł netto


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Wkład filtra oleju i filtr przeciwpyłkowy

 ymiana oleju i filtrów
W
Podstawowy zakres przeglądu (przegląd mały)
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu

586 zł netto


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Wkład filtra oleju

 ymiana oleju i wkładu filtra oleju
W
Podstawowy zakres przeglądu (przegląd mały)
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Wkład filtra oleju

 ymiana oleju i wkładu filtra oleju
W
Podstawowy zakres przeglądu (przegląd mały)
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu

661 zł netto


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Wkład filtra oleju i filtr przeciwpyłkowy

 ymiana oleju i filtrów
W
Podstawowy zakres przeglądu (przegląd mały)
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu

675 zł netto

Do silników o numerach:
OM 607*

447
Do silników o numerach:
OM 651*

639
Do silników o numerach:
OM 642 990, OM 646.980, 646.981
646.982 646.983, OM 651.940*

906
Do silników o numerach:
OM 642.992 642.993,
OM 646.984, 646.985, 646.986,*

906
Do silników o numerach:
OM 651.956, 651.957, 651.955*

560 zł netto

+

Zakres pakietu:

415

Cena:


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Wkład filtra oleju i filtr przeciwpyłkowy

PRZEGLĄD OLEJOWY DUŻY z wymianą czterech filtrów

Cena:

+

+

+

+

Cena:


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Zestaw filtrów: wkład filtra oleju, filtr paliwa,
wkład filtra powietrza, filtr przeciwpyłkowy

Wymiana oleju i czterech filtrów
 odstawowy zakres przeglądu (przegląd duży)
P
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu

772 zł netto


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Zestaw filtrów: wkład filtra oleju, filtr paliwa,
wkład filtra powietrza, filtr przeciwpyłkowy

 ymiana oleju i czterech filtrów
W
Podstawowy zakres przeglądu (przegląd duży)
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu

968 zł netto


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Zestaw filtrów: wkład filtra oleju, filtr paliwa,
wkład filtra powietrza, filtr przeciwpyłkowy

 ymiana oleju i czterech filtrów
W
Podstawowy zakres przeglądu (przegląd duży)
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu

956 zł netto


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Zestaw filtrów: wkład filtra oleju, filtr paliwa,
wkład filtra powietrza, filtr przeciwpyłkowy

 ymiana oleju i czterech filtrów
W
Podstawowy zakres przeglądu (przegląd duży)
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu


Zalecany
olej silnikowy Blatt 228.51
(dostępne są również pakiety
z olejem silnikowym Blatt 228.51 LT)
Zestaw filtrów: wkład filtra oleju, filtr paliwa,
wkład filtra powietrza, filtr przeciwpyłkowy

Wymiana oleju i czterech filtrów
Podstawowy zakres przeglądu (przegląd duży)
Gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan
zgodnie z warunkami programu

1062 zł netto
1053 zł netto

* W przypadku innych silników ostateczną cenę poda Doradca Serwisowy w oparciu o numer nadwozia pojazdu. Podane ceny są cenami detalicznymi netto PLN
i obowiązują do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów. Ostateczną ofertę przedstawia Doradca Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.

Klocki hamulcowe (2 szt.)
Czujniki zużycia klocków hamulcowych

Wymiana klocków hamulcowych
i czujników zużycia klocków hamulcowych

447

Klocki hamulcowe (2 szt.)
Czujniki zużycia klocków hamulcowych

Wymiana klocków hamulcowych
i czujników zużycia klocków hamulcowych

639

Klocki hamulcowe (2 szt.)
Czujniki zużycia klocków hamulcowych

Wymiana klocków hamulcowych
i czujników zużycia klocków hamulcowych

Klocki hamulcowe (2 szt.)
Czujniki zużycia klocków hamulcowych

Wymiana klocków hamulcowych
i czujników zużycia klocków hamulcowych

415

906

Przód

Tył

Przód

Tył

Przód

Tył

Przód

Tył

319 zł netto 297 zł netto
342 zł netto 308 zł netto
371 zł netto 371 zł netto
419 zł netto 419 zł netto
+

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych jednej osi

Zakres pakietu:

 locki hamulcowe (2 szt.)
K
Tarcze hamulcowe (2 szt.)
Czujniki zużycia klocków hamulcowych

 ymiana tarcz i klocków hamulcowych
W
oraz czujników zużycia klocków hamulcowych

447

 locki hamulcowe (2 szt.)
K
Tarcze hamulcowe (2 szt.)
Czujniki zużycia klocków hamulcowych

 ymiana tarcz i klocków hamulcowych
W
oraz czujników zużycia klocków hamulcowych

639

 locki hamulcowe (2 szt.)
K
Tarcze hamulcowe (2 szt.)
Czujniki zużycia klocków hamulcowych

 ymiana tarcz i klocków hamulcowych
W
oraz czujników zużycia klocków hamulcowych

 locki hamulcowe (2 szt.)
K
Tarcze hamulcowe (2 szt.)
Czujniki zużycia klocków hamulcowych

 ymiana tarcz i klocków hamulcowych
W
oraz czujników zużycia klocków hamulcowych

415

906

+

Cena:

Przód

Tył

Przód

Tył

Przód

Tył

Przód

Tył

836 zł netto 1403zł netto
739 zł netto 769 zł netto
831 zł netto 831 zł netto
946 zł netto 946 zł netto
+

Wymiana piór wycieraczek

Zakres pakietu:

Cena:

 ióra wycieraczek (2 szt.)
P
Wymiana piór wycieraczek

przód 142 zł netto

tył

55 zł netto

447

 ióra wycieraczek (2 szt.)
P
Wymiana piór wycieraczek

przód 138 zł netto

tył

68 zł netto

639

 ióra wycieraczek (2 szt.)
P
Wymiana piór wycieraczek

przód 138 zł netto

 ióra wycieraczek (2 szt.)
P
Wymiana piór wycieraczek

przód 138 zł netto

415

906

Podane ceny są cenami detalicznymi netto PLN i obowiązują do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów.
Ostateczną ofertę przedstawia Doradca Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.

Pakiety Przeglądów - jeszcze bardziej korzystna oferta cenowa
przeglądów kupowanych w ramach Umów Serwisowych Mercedes-Benz.

Pakiety Przeglądów dla pojazdów z automatyczną skrzynią biegów i silnikiem Diesla OM 651
Cena Pakietu -

Korzyści z Pakietu Przeglądów dla pojazdów dostawczych
• Możliwość jednorazowego zakupu 2 lub więcej przeglądów w cenie nawet do 25% niższej niż w przypadku zakupu przeglądu bez umowy
• Pełna kontrola wydatków: różne wersje pakietów, umożliwiające dostosowanie oferty do swoich potrzeb
• Gwarancja przedłużenia lub wznowienia usług związanych z MobiloVan zgodnie z warunkami programu.

447

Przegląd obejmuje
Wszystkie czynności objęte arkuszem przeglądowym;
•Wymianę oleju, kompletu filtrów (w razie potrzeby), wymianę płynów zgodnie z arkuszem,
•Oprócz wymiany oleju oraz filtrów w ramach Pakietu Przeglądów, pokrywane są koszty wszystkich dodatkowych czynności wynikających
z przebiegu i / lub wieku pojazdu zawartych w arkuszu przeglądowym dla danego typu pojazdu takich jak: wymiana płynu hamulcowego,
płynu chłodzącego, oleju w skrzyni biegów, oleju osi tylnej. Wyjątek od tego zapisu stanowią warunki dla pojazdów Citan z silnikiem Diesla.
Z zakresu pakietu Przeglądów wyłączona jest wymiana paska rozrządu (zestaw paska zębatego z napinaczem) oraz pompy wody.
Wymiana tych elementów odbywa się na odrębne płatne zlecenie warsztatowe a koszt wymiany ponosi w całości klient.

447

906

(po face liftingu, 2012 rok)

Oferta Pakietów Przeglądów jest dostępna dla wszystkich modeli samochodów dostawczych
Mercedes-Benz. Szczegóły Pakietów Przeglądów dla pojazdów Vito/Viano 639 oraz Sprinter 906
przed face liftingiem są dostępne u Doradcy Serwisowego Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.
Poniżej wybrane elementy z oferty.
Pakiety Przeglądów dla pojazdów z manualną skrzynią biegów i silnikiem Diesla OM 651,
a w przypadku modelu Citan - OM 607
Cena Pakietu -

415

447

447

906

(po face liftingu, 2012 rok)

Cena Pakietu -

Cena Pakietu -

2 Przeglądy

4 Przeglądy

6 Przeglądów

1598 zł netto

2909 zł netto

4278 zł netto

799 zł netto – 1 przegląd

727 zł netto – 1 przegląd

713 zł netto – 1 przegląd

1870 zł netto

3421 zł netto

5046 zł netto

935 zł netto – 1 przegląd

855 zł netto – 1 przegląd

841 zł netto – 1 przegląd

1816 zł netto

3369 zł netto

4968 zł netto

908 zł netto – 1 przegląd

842 zł netto – 1 przegląd

828 zł netto – 1 przegląd

1870 zł netto

3461 zł netto

5106 zł netto

935 zł netto – 1 przegląd

865 zł netto – 1 przegląd

851 zł netto – 1 przegląd

3

Cena Pakietu -

Cena Pakietu -

2 Przeglądy

4 Przeglądy

6 Przeglądów

2583 zł netto

4723 zł netto

6999 zł netto

1187 zł netto – 1 przegląd

1181 zł netto – 1 przegląd

1166 zł netto – 1 przegląd

2506 zł netto

4649 zł netto

6888 zł netto

1253 zł netto – 1 przegląd

1162 zł netto – 1 przegląd

1148 zł netto – 1 przegląd

2532 zł netto

4685 zł netto

6942 zł netto

1266 zł netto – 1 przegląd

1171 zł netto – 1 przegląd

1157 zł netto – 1 przegląd

Wraz z przeglądami zyskujesz bezpłatną pomoc w trasie
w ramach MobiloVan.*

MobiloVan to szybka i bezpłatna pomoc w przypadku awarii. W ramach przeglądów zapewniamy
mobilność, eliminując przeszkody i pomagając dotrzeć do celu. MobiloVan obejmuje świadczenia
poczynając od szybkiej i kompetentnej pomocy mechanika Service24h na miejscu awarii
samochodu, poprzez udostępnienie pojazdu zastępczego, a na odbiorze i zwrocie pojazdu
po naprawie kończąc.

Skuteczna naprawa
Awaria
pojazdu

Telefon
pod bezpłatny
numer Service24h

Natychmiastowa
bezpłatna pomoc
Konieczna naprawa
w serwisie

A na czas naprawy wybierz dogodną opcję swojej mobilności

Samochód
zastępczy

Taksówki/środki
komunikacji publicznej

Samolot/kolej

Hotel

Odbiór i zwrot
pojazdu po naprawie

Oferta jest ważna do 31.12.2018 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 Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.
* Warunkiem uzyskania gwarancji mobilności MobiloVan jest przywrócenie 100% sprawności pojazdu zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. MobiloVan obejmuje samochody
dostawcze z datą pierwszej rejestracji od 01.10.2013.

Nasi Doradcy Serwisowi są do Państwa dyspozycji
i zawsze udzielą niezbędnych informacji.
Pełną ofertę Ekonomicznej Obsługi Pogwarancyjnej
znajdziecie Państwo na stronie
www.mercedes-benz.pl

