
Jakość, która się opłaca.
Profesjonalny serwis pogwarancyjny dla samochodów dostawczych
Mercedes-Benz starszych niż 2 lata.

Poznaj ofertę na rok 2020.



Profesjonalny serwis pogwarancyjny dla samochodów 
dostawczych Mercedes-Benz. Jakość, która się opłaca.

Zakres oferty

1  Przeglądy okresowe

2  Pakiety Przeglądów

3  Wymiana wybranych części eksploatacyjnych 

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna to szereg rozwiązań, które zapewniają niezawodność  
w biznesie. Sprawdzony pojazd, 2-letnia gwarancja na części, oryginalne oleje Mercedes-Benz  
i najwyższy poziom profesjonalnego serwisu gwarantują, że Twój samochód jest zawsze  
w najlepszej kondycji i możesz na nim polegać. Wybierz rozwiązania, które są naprawdę  
korzystne – zapewniają najwyższą jakość przy najlepszej cenie.



Przegląd okresowy.

Przegląd okresowy wykonywany zgodnie z zaleceniami producenta składa się z:

1.  kontroli sprawności pojazdu oraz jego poszczególnych podzespołów

2. wymiany oleju silnikowego i wkładu filtra oleju

3.  wymiany wkładu filtra powietrza, filtra przeciwpyłkowego oraz filtra paliwa  
w zależności od rodzaju wykonywanego przeglądu

4.  czynności dodatkowych



1.  Czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem 
przeglądu małego.

Ocena stanu technicznego pojazdu w ramach przeglądu 
małego wraz z doradcą serwisowym podczas przyjęcia  
do serwisu i/lub podczas prac w warsztacie:
  Stan powłok lakierniczych, korozji i uszkodzeń powypadkowych
  Kontrola szyby przedniej pod kątem odprysków i uszkodzeń
  Kontrola ogumienia, felg, w tym koła zapasowego
  Test hamulców na stanowisku kontrolnym
  Kontrola ciśnienia powietrza w oponach, ewentualnie korekta 
łącznie z kołem zapasowym
  Kontrola stanu/działania:

•  sygnalizacji, lampek kontrolnych
•  reflektorów, lamp tylnych
•  wycieraczek szyby przedniej i szyby tylnej
•  pasów, zaczepów i przedłużeń pasów bezpieczeństwa 

przy fotelu kierowcy i pasażera pod kątem zewnętrznych 
uszkodzeń i działania

  Kontrola szczelności i stanu:
•  wszystkich podzespołów: silnik, skrzynia biegów, skrzynia 

rozdzielcza, oś przednia, oś tylna, układ kierowniczy, 
pompa wspomaganej przekładni kierowniczej, hamulce

•  wszystkich przewodów oraz przewodów czujników
•  wszystkich zbiorników, urządzeń, przegubów osi przedniej, 

osłon, osłon gumowych, nakładek
•  mechaniki układu kierowniczego: kontrola drążków 

kierowniczych poprzecznych i wzdłużnych, osłon 
gumowych i nakładek

  Kontrola, ewentualnie uzupełnienie poziomu płynów 
(uzupełnienie na odrębne zlecenie):

•  chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym
•  hydraulicznego układu hamulcowego
•  wspomaganej przekładni kierowniczej
•  spryskiwacza szyby

2.  Wymiana oleju silnikowego i wkładu filtra oleju.

3. Wymiana filtra przeciwpyłkowego.

4. Czynności dodatkowe.

1.  Czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem  
przeglądu dużego. 

Czynności wykonywane w ramach przeglądu małego  
oraz dodatkowo:
  kontrola:

•  paska klinowego w widocznym obszarze pod kątem  
zużycia i uszkodzeń

•  otworów odprowadzających wodę w obszarze podłogi  
drzwi przesuwnych

•    grubości okładzin ciernych klocków hamulcowych  
i stanu tarcz hamulcowych

• położenia dźwigni hamulca pomocniczego
•  działania, luzu i mocowania haka holowniczego

  smarowanie zawiasów drzwi tyłu nadwozia
  naoliwienie haka holowniczego
  zresetowanie licznika obsługi Assyst

2.  Wymiana oleju silnikowego i wkładu filtra oleju.

3.  Wymiana filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa  
i wkładu filtra powietrza.

4. Czynności dodatkowe.

Zakres przeglądów okresowych.

Wszystkie usterki znalezione podczas kontroli do wykonania na odrębne zlecenie. Pozostałe czynności kontrolne, wymiany wynikające z przebiegu 
pojazdu lub okresowe prace dodatkowe – wykonanie na odrębne zlecenie. 

Wraz z kolejnymi przeglądami zyskujesz przedłużenie dostępu do bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan  – 
więcej informacji znajdziesz w części „MobiloVan”.

Przegląd mały Przegląd duży



Sprinter 906 (silnik OM 642)

Czynności dodatkowe*:

Pakiety Przeglądów2

Wymiana wybranych części eksploatacyjnych3

Przeglądy okresowe1

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.Zakres przeglądów okresowych.

* Wymagana wymiana w zależności od przebiegu i wieku pojazdu oraz rodzaju przeglądu.
** Skrzynia biegów 741.412/413/414/416/420/428/429.
*** Skrzynia biegów 711.6.

Wymiana płynu hamulcowego 
co 2 lata                  182 PLN brutto
 
Wymiana płynu chłodzącego 
wymiana co 320 tys./ 360 tys. km w zależności od modelu lub po 15 latach                  237 PLN brutto
 
Wymiana oleju w przekładni osi tylnej ** 
wymiana co 300 tys./ 320 tys. km w zależności od modelu lub po 10 latach                  276 PLN brutto
 
Wymiana oleju w mechanicznej skrzyni biegów *** 
wymiana co 300 tys./ 320 tys. km w zależności od modelu lub po 10 latach                  292 PLN brutto
 
Wymiana oleju i filtra oleju w skrzyni automatycznej                
przy I przeglądzie A lub B, następnie co 120 tys. km w zależności od modelu            1109 PLN brutto

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów                1117 PLN brutto 2235 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów               1002 PLN brutto 4010 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów                   934 PLN brutto 5606 PLN brutto

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów                   1487 PLN brutto 2974 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów               1325 PLN brutto 5301 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów               1237 PLN brutto 7423 PLN brutto

Wymiana klocków hamulcowych jednej osi                561 PLN brutto

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych jednej osi             1279 PLN brutto

Wymiana piór wycieraczek                  193 PLN brutto

•stała cena we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz w Polsce
•jednorazowa płatność zastępująca pojedyncze faktury
•pełny zakres wymaganej obsługi przeglądowej

Naprzemiennie występujące po sobie przeglądy małe i duże wraz z czynnościami dodatkowymi. Poznaj korzyści: 

Przegląd mały
• czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu małego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu                  903 PLN brutto
Przegląd duży
•  czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu dużego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa i wkładu filtra powietrza
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu              1417 PLN brutto
 
Dostępne są również pakiety z olejem silnikowym 228.51.

cena za 1 przegląd cena za pakiet  



Sprinter 906 (silnik OM 651)

Czynności dodatkowe*:

Pakiety Przeglądów2

Wymiana wybranych części eksploatacyjnych3

Przeglądy okresowe1

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.

* Wymagana wymiana w zależności od przebiegu i wieku pojazdu oraz rodzaju przeglądu.
** Skrzynia biegów 741.412/413/414/416/420/428/429.
*** Skrzynia biegów 711.6.

Wymiana płynu hamulcowego 
co 2 lata                  182 PLN brutto
 
Wymiana płynu chłodzącego 
wymiana co 320 tys./ 360 tys. km w zależności od modelu lub po 15 latach                  237 PLN brutto
 
Wymiana oleju w przekładni osi tylnej ** 
wymiana co 300 tys./ 320 tys. km w zależności od modelu lub po 10 latach                  276 PLN brutto
 
Wymiana oleju w mechanicznej skrzyni biegów *** 
wymiana co 320 tys./ 360 tys. km w zależności od modelu lub po 10 latach                  292 PLN brutto
 
Wymiana oleju i filtra oleju w skrzyni automatycznej                 
przy I przeglądzie A lub B, następnie co 120 tys. km w zależności od modelu            1109 PLN brutto

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów                   1023 PLN brutto 2045 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów   919 PLN brutto 3678 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów               1143 PLN brutto 6855 PLN brutto

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów                   1392 PLN brutto 2785 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów               1243 PLN brutto 4970 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów               1160 PLN brutto 6958 PLN brutto

Wymiana klocków hamulcowych jednej osi                561 PLN brutto

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych jednej osi           1280 PLN brutto

Wymiana piór wycieraczek                  193 PLN brutto

•stała cena we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz w Polsce
•jednorazowa płatność zastępująca pojedyncze faktury
•pełny zakres wymaganej obsługi przeglądowej

Naprzemiennie występujące po sobie przeglądy małe i duże wraz z czynnościami dodatkowymi. Poznaj korzyści: 

Przegląd mały
• czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu małego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu                  914 PLN brutto
Przegląd duży
•  czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu dużego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa i wkładu filtra powietrza
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu             1401 PLN brutto
Dostępne są również pakiety z olejem silnikowym 228.51.

cena za 1 przegląd cena za pakiet  



Vito 639

Czynności dodatkowe*:

Pakiety Przeglądów2

Wymiana wybranych części eksploatacyjnych3

Przeglądy okresowe1

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.

Wymiana płynu hamulcowego 
co 2 lata                  182 PLN brutto
 
Wymiana płynu chłodzącego 
wymiana po 300 tys. lub po 15 latach                   176 PLN brutto
 
Wymiana oleju w przekładni osi tylnej 
wymiana co 300 tys. lub 10 lat                  355 PLN brutto
 
Wymiana oleju w mechanicznej skrzyni biegów ** 
wymiana co 300 tys. km lub po 10 latach                  322 PLN brutto
 
Wymiana oleju i filtra oleju w skrzyni automatycznej ***               
przy I przeglądzie B, następnie co 120 tys. km                   878 PLN brutto

* Wymagana wymiana w zależności od przebiegu i wieku pojazdu oraz rodzaju przeglądu.
** Skrzynia biegów 722.6.
*** Skrzynia biegów 711.680.

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów    951 PLN brutto 1903 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów   856 PLN brutto 3424 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów   797 PLN brutto 4785 PLN brutto

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów                    1231 PLN brutto 2462 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów                   1101 PLN brutto 4403 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów                   1027 PLN brutto 6160 PLN brutto

Wymiana klocków hamulcowych jednej osi                498 PLN brutto

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych jednej osi            1128 PLN brutto

Wymiana piór wycieraczek                  193 PLN brutto

•stała cena we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz w Polsce
•jednorazowa płatność zastępująca pojedyncze faktury
•pełny zakres wymaganej obsługi przeglądowej

Naprzemiennie występujące po sobie przeglądy małe i duże wraz z czynnościami dodatkowymi. Poznaj korzyści: 

Przegląd mały
• czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu małego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu                  765 PLN brutto
Przegląd duży
•  czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu dużego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa i wkładu filtra powietrza
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu             1269 PLN brutto
Dostępne są również pakiety z olejem silnikowym 228.51.

cena za 1 przegląd cena za pakiet  



Vito 447 (silnik OM 651)

Czynności dodatkowe*:

Pakiety Przeglądów2

Wymiana wybranych części eksploatacyjnych3

Przeglądy okresowe1

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.

Wymiana płynu hamulcowego 
co 2 lata                  182 PLN brutto
 
Wymiana płynu chłodzącego 
przy co czwartym przeglądzie B lub po 15 latach                  245 PLN brutto
 
Wymiana oleju w przekładni osi tylnej 
przy co czwartym przeglądzie B lub po 10 latach                  133 PLN brutto
 
Wymiana oleju w mechanicznej skrzyni biegów ** 
przy co czwartym przeglądzie B lub po 10 latach                  327 PLN brutto
 
Wymiana oleju i filtra oleju w skrzyni automatycznej *              
przy I przeglądzie B, następnie co 120 tys./125 tys. km w zależności od modelu            1055 PLN brutto
* Wymagana wymiana w zależności od przebiegu i wieku pojazdu oraz rodzaju przeglądu.
** Skrzynia biegów 722.9.
*** Skrzynia biegów 711.680.

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów                    1045 PLN brutto 2090 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów   913 PLN brutto 3651 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów   850 PLN brutto 5102 PLN brutto

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów                    1425 PLN brutto 2850 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów                   1258 PLN brutto 5031 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów                   1174 PLN brutto 7042 PLN brutto

Wymiana klocków hamulcowych jednej osi   454 PLN brutto           410 PLN brutto

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych jednej osi              1000 PLN brutto    1041 PLN brutto

Wymiana piór wycieraczek     193 PLN brutto                   90 PLN brutto

•stała cena we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz w Polsce
•jednorazowa płatność zastępująca pojedyncze faktury
•pełny zakres wymaganej obsługi przeglądowej

Naprzemiennie występujące po sobie przeglądy małe i duże wraz z czynnościami dodatkowymi. Poznaj korzyści: 

Przegląd mały
• czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu małego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu                  790 PLN brutto
Przegląd duży
•  czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu dużego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa i wkładu filtra powietrza
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu             1280 PLN brutto
Dostępne są również pakiety z olejem silnikowym 228.51.

cena za 1 przegląd cena za pakiet  

przód tył



Citan 415

Czynności dodatkowe*:

Pakiety Przeglądów2

Wymiana wybranych części eksploatacyjnych3

Przeglądy okresowe1

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.

Wymiana płynu hamulcowego 
co 2 lata                  141 PLN brutto
 
Wymiana płynu chłodzącego 
wymiana co 150 tys./160 tys. km lub po 4 latach, 120 tys./160 tys. km lub po 6 latach, w zależności od modelu                 188 PLN brutto
 
Wymiana paska klinowego  
wymiana co 120 tys./160 tys. km lub po 6 latach, 240 tys. km lub po 10 latach, w zależności od modelu                  485 PLN brutto
 
Wymiana paska zębatego 
wymiana co 120 tys./160 tys. km w zależności od modelu lub po 6 latach            1899 PLN brutto
*Wymagana wymiana w zależności od przebiegu i wieku pojazdu oraz rodzaju przeglądu.

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów    883 PLN brutto 1766 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów   786 PLN brutto 3143 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów   731 PLN brutto 4389 PLN brutto

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów:

pakiet 2 przeglądów    883 PLN brutto 1766 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów   786 PLN brutto 3143 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów   731 PLN brutto 4389 PLN brutto

Wymiana klocków hamulcowych jednej osi   422 PLN brutto      390 PLN brutto

Wymiana klocków i tarcz hamulcowych jednej osi               1105 PLN brutto         1801 PLN brutto

Wymiana piór wycieraczek      187 PLN brutto               73 PLN brutto

•stała cena we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz w Polsce
•jednorazowa płatność zastępująca pojedyncze faktury
•pełny zakres wymaganej obsługi przeglądowej

Naprzemiennie występujące po sobie przeglądy małe i duże wraz z czynnościami dodatkowymi. Poznaj korzyści: 

Przegląd mały
• czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu małego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu                  547 PLN brutto
Przegląd duży
•  czynności kontrolne pojazdu zgodnie z zakresem przeglądu dużego
•  wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa i wkładu filtra powietrza
•  gwarancja bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan zgodnie z warunkami programu                   946 PLN brutto
Dostępne są również pakiety z olejem silnikowym 228.51.

przód tył

cena za 1 przegląd cena za pakiet  



Połączenie usługi MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz to gwarancja mobilności Twojego pojazdu w całej Europie. W razie awarii MobiloVan zapewni Ci szybki powrót na drogę.
Twój samochód będzie pracował praktycznie bez przerw – nawet przez 30 lat.
Nawet, jeśli kupiłeś używany samochód lub zdarzyło Ci się zapomnieć o terminie przeglądu – wystarczy, że wykonasz przegląd w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz i automatycznie zyskasz możliwość dołączenia do programu MobiloVan. 

MobiloVan.

Wraz z kolejnymi przeglądami zyskujesz przedłużenie dostępu do bezpłatnej pomocy w trasie MobiloVan.  

W przypadku awarii na drodze lub problemu z uruchomieniem samochodu, jeśli to możliwe, usuwamy usterkę na miejscu awarii.  
W sytuacji, gdy konieczna jest naprawa w serwisie, zwracamy koszty noclegu lub pomagamy dotrzeć do celu m.in.  
poprzez udostępnienie pojazdu zastępczego. Zapewniamy również odbiór i zwrot Twojego pojazdu po naprawie.  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez całą dobę, przez cały rok.

Połączenie usługi MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz  
to gwarancja mobilności Twojego pojazdu w całej Europie. W razie awarii MobiloVan zapewni Ci szybki powrót  
na drogę. Twój samochód będzie pracował praktycznie bez przerw – nawet przez 30 lat.

Nawet jeśli kupiłeś używany samochód lub zdarzyło Ci się zapomnieć o terminie przeglądu –  
wystarczy, że wykonasz przegląd w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz i automatycznie zyskasz  
możliwość dołączenia do programu MobiloVan.

Jeśli koszt naprawy na miejscu awarii 
nie przekracza 600 zł netto, pokryje 
go Mercedes-Benz MobiloVan.

W czasie, gdy Twój pojazd jest naprawiany, 
masz prawo korzystać przez trzy dni  
z samochodu zastępczego. Model, który 
otrzymasz, zależy od dostępności.

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

Pomoc na miejscu 
awarii

Jeśli wolisz poczekać, aż Twój pojazd 
będzie gotowy 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.

Hotel

Alternatywnie, zamiast samochodu 
zastępczego, oferujemy pokrycie 
kosztów dalszej podróży w obie  
strony samolotem lub koleją.  
W tym wypadku Mercedes-Benz  
zwróci do 1600 zł netto na osobę.

Samolot

Samochód 
zastępczy

Holowanie



Połączenie usługi MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz to gwarancja mobilności Twojego pojazdu w całej Europie. W razie awarii MobiloVan zapewni Ci szybki powrót na drogę.
Twój samochód będzie pracował praktycznie bez przerw – nawet przez 30 lat.
Nawet, jeśli kupiłeś używany samochód lub zdarzyło Ci się zapomnieć o terminie przeglądu – wystarczy, że wykonasz przegląd w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz i automatycznie zyskasz możliwość dołączenia do programu MobiloVan. 

Oryginalne Części Regenerowane EconomyLine.

Klucz do optymalnych korzyści. 

EconomyLine to używane, oryginalne części poddane procesowi odbudowy  
i regeneracji w fabryce, dzięki czemu ponownie stają się częściami pełnowartościowymi.
Korzyści wynikające z zakupu części EconomyLine:

 •  2-letnia gwarancja (taka, jak dla części fabrycznie nowych, obowiązująca na całym świecie)
•  oszczędność nawet do 50% kosztu zakupu (w porównaniu z ceną nowej części, bez utraty jakości)
•  części najwyższej jakości, trwałości i żywotności
•  troska o środowisko naturalne (ponowne przetworzenie zużytych części to mniejsze  

zapotrzebowanie na surowce i energię, konieczną do wytworzenia nowych części)
•  wybór pełnej oferty części do wszystkich modeli samochodów dostawczych

 
Obniżamy ceny, zachowujemy jakość!

Poznaj korzystną ofertę cenową na Oryginalne Części Regenerowane EconomyLine, np.:

Cena netto części fabrycznie nowej: 

2 060 PLN
Cena netto części regenerowanej fabrycznie 
bez uwzględnienia zwrotu części zużytej: 

1 045 PLN

Najlepszy wybór! Cena netto części regenerowanej 
fabrycznie z uwzględnieniem zwrotu części zużytej: 

839 PLN

Cena netto części fabrycznie nowej: 

1 689 PLN
Cena netto części regenerowanej fabrycznie 
bez uwzględnienia zwrotu części zużytej: 

1 049 PLN

Najlepszy wybór! Cena netto części regenerowanej 
fabrycznie z uwzględnieniem zwrotu części zużytej: 

889 PLN

Sprzęgło kompletne
Sprinter 906, Vito 447 
A 023 250 02 01 80

Wtryskiwacz
Sprinter, Vito (silniki OM651)
A 651 070 30 87 80

Sprawdź pełną ofertę na www.eop.mercedes-benz.pl



Nasi Doradcy Serwisowi są do Państwa dyspozycji  
i zawsze udzielą niezbędnych informacji.

Pełną ofertę Ekonomicznej Obsługi Pogwarancyjnej  
znajdą Państwo na stronie  

www.mercedes-benz.pl

Propozycja jest ważna do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Propozycja dotycząca Pakietów Przeglądów jest ważna do 30.09.2020 r. 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.


