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

Poznaj ofertę na rok 2022.

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.

*Możliwość zakupu umowy w cenie niższej nawet o 25% w stosunku do ceny analogicznej umowy do pojazdu młodszego niż 2 lata.

*



Przegląd okresowy.

Przedstawiamy Państwu opcję zakupu konkretnej ilości przeglądów okresowych w ramach umowy 
serwisowej, która gwarantuje Państwu:

• stałą cenę w trakcie trwania umowy;

• jasne i określone z góry koszty przeglądów;

• bezgotówkowe rozliczenie przeglądów w trakcie umowy;

• profesjonalną obsługę z wykorzystaniem tylko i wyłącznie oryginalnych części  
i olejów Mercedes-Benz;

• wyższą wartość pojazdu przy odsprzedaży; 

Mając na uwadze wiek Państwa pojazdu oraz chcąc dopasować koszty serwisowania do wieku 
pojazdu obniżyliśmy  dodatkowo ceny poszczególnych umów. W ten sposób macie Państwo teraz 
możliwość zakupu umowy w cenie niższej nawet o 25% w stosunku do ceny analogicznej umowy do 
pojazdu młodszego niż 2 lata. Mamy nadzieję, ze w ten sposób uda nam sie wspólnie obniżyć koszty 
serwisowania pojazdów używanych.



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 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.
Czynności dodatkowe, wynikające z przebiegu i/lub 
wieku pojazdu takie jak: wymiana płynu hamulcowego, 
płynu chłodzącego, oleju w skrzyni biegów mechanicznej 
lub automatycznej, oleju osi tylnej. Wyjątek stanowią 
warunki dla pojazdów Citan z silnikiem Diesla – wymiana 
zestawu paska zębatego z napinaczem oraz wymiana 
pompy wody odbywają się na odrębne płatne przez 
klienta zlecenie warsztatowe.

Zakres przeglądów okresowych.

Wymiana części eksploatacyjnych, wynikająca z przebiegu pojazdu, czynności kontrolne lub okresowe oraz prace dodatkowe nieuwzględnione 
w przeglądzie okresowym – wykonanie na odrębne zlecenie. 

Przegląd mały Przegląd duży: czynności wykonywane 
w ramach przeglądu małego oraz 
dodatkowe czynności



Citan 415
starszy niż 2 lata
Umowa serwisowa Pakiet Przeglądów

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.

OM 608 skrzynia manualna 4x2

pakiet 2 przeglądów                                         638 PLN brutto                1275 PLN brutto             1913 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów                                         579 PLN brutto                1157 PLN brutto             3471 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów                                         539 PLN brutto                1077 PLN brutto             4849 PLN brutto

Oferta obowiązuje do pojazdów starszych niż 2 lata oraz niezależnie od przebiegu pojazdu w momencie podpisania umowy

Średnia cena przeglądu obejmuje kontrolę pojazdu, koszt wymiany oleju oraz filtra oleju lub zestawu filtrów, a także koszt czynności dodatkowych 
przewidzianych przez producenta w ramach danego przeglądu.
Zakres wykonanych czynności dodatkowych może się różnić w zależności od przewidzianej przez producenta częstotliwości prac oraz w zależności od 
przebiegu i wieku pojazdu. 

*Możliwość zakupu umowy w cenie niższej nawet o 25% w stosunku do ceny analogicznej umowy do pojazdu młodszego niż 2 lata.

średnia cena za 1 przegląd mały średnia cena za 1 przegląd duży cena za pakiet  

*



starszy niż 2 lata

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.

Vito 447

OM 654/651 skrzynia manualna 4x2

pakiet 2 przeglądów                                         752 PLN brutto                1503 PLN brutto             2255 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów                                         686 PLN brutto                1371 PLN brutto             4113 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów                                         639 PLN brutto                1278 PLN brutto             5753 PLN brutto

Oferta obowiązuje do pojazdów starszych niż 2 lata oraz niezależnie od przebiegu pojazdu w momencie podpisania umowy

Średnia cena przeglądu obejmuje kontrolę pojazdu, koszt wymiany oleju oraz filtra oleju lub zestawu filtrów, a także koszt czynności dodatkowych 
przewidzianych przez producenta w ramach danego przeglądu.
Zakres wykonanych czynności dodatkowych może się różnić w zależności od przewidzianej przez producenta częstotliwości prac oraz w zależności od 
przebiegu i wieku pojazdu. 

*Możliwość zakupu umowy w cenie niższej nawet o 25% w stosunku do ceny analogicznej umowy do pojazdu młodszego niż 2 lata.

średnia cena za 1 przegląd mały średnia cena za 1 przegląd duży cena za pakiet  

Umowa serwisowa Pakiet Przeglądów

*



Sprinter 907

OM 654/651 skrzynia manualna 4x2

pakiet 2 przeglądów                                         762 PLN brutto                1524 PLN brutto             2285 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów                                         695 PLN brutto                1390 PLN brutto             4171 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów                                         648 PLN brutto                1296 PLN brutto             5834 PLN brutto

Oferta obowiązuje do pojazdów starszych niż 2 lata oraz niezależnie od przebiegu pojazdu w momencie podpisania umowy

Średnia cena przeglądu obejmuje kontrolę pojazdu, koszt wymiany oleju oraz filtra oleju lub zestawu filtrów, a także koszt czynności dodatkowych 
przewidzianych przez producenta w ramach danego przeglądu.
Zakres wykonanych czynności dodatkowych może się różnić w zależności od przewidzianej przez producenta częstotliwości prac oraz w zależności od 
przebiegu i wieku pojazdu. 

*Możliwość zakupu umowy w cenie niższej nawet o 25% w stosunku do ceny analogicznej umowy do pojazdu młodszego niż 2 lata.

średnia cena za 1 przegląd mały średnia cena za 1 przegląd duży cena za pakiet  

Umowa serwisowa Pakiet Przeglądów

starszy niż 2 lata

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.

*



Sprinter 910

OM 654/651 skrzynia manualna 4x2

pakiet 2 przeglądów                                         726 PLN brutto                1451 PLN brutto             2177 PLN brutto

pakiet 4 przeglądów                                         662 PLN brutto                1323 PLN brutto             3969 PLN brutto

pakiet 6 przeglądów                                         617 PLN brutto                1233 PLN brutto             5549 PLN brutto

Oferta obowiązuje do pojazdów starszych niż 2 lata oraz niezależnie od przebiegu pojazdu w momencie podpisania umowy

Średnia cena przeglądu obejmuje kontrolę pojazdu, koszt wymiany oleju oraz filtra oleju lub zestawu filtrów, a także koszt czynności dodatkowych 
przewidzianych przez producenta w ramach danego przeglądu.
Zakres wykonanych czynności dodatkowych może się różnić w zależności od przewidzianej przez producenta częstotliwości prac oraz w zależności od 
przebiegu i wieku pojazdu. 

*Możliwość zakupu umowy w cenie niższej nawet o 25% w stosunku do ceny analogicznej umowy do pojazdu młodszego niż 2 lata.

średnia cena za 1 przegląd mały średnia cena za 1 przegląd duży cena za pakiet  

Umowa serwisowa Pakiet Przeglądów

starszy niż 2 lata

Ekonomiczna Obsługa Pogwarancyjna.

*



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 31.12.2022 r. 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 w oparciu o numer nadwozia VIN..

Oraz w naszych oddziałach

Kraków, ul. Armii Krajowej 17, Tel: 12 639 55 00
Kraków, ul. Zawiła 3, Tel: 12 298 42 20

Łódź, ul. Aleksandrowska 11, Tel: 42 650 25 00
Nowy Sącz, ul. Tarnowska 159A, Tel: 18 531 01 00

Rzeszów, al. mjr. Wacława Kopisto 3, Tel: 17 850 37 50
Bielsko-Biała, ul. Karpacka 90, Tel: 33 811 95 73

Brzoza k/Bydgoszczy, ul. Bydgoska 36A, Tel: 52 582 33 00

www.zasadaauto.mercedes-benz.pl




