
Autoryzowany Serwis zapewnia Ci 
pomoc serwisową 24 godziny na dobę 

i gwarantuje mobilność nawet do 30 lat.  
Warto stale serwisować swój samochód  

w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz!

Nasi wykwalifikowani Doradcy chętnie udzielą 
szczegółowych informacji.

Pakiet Gwarancyjny.
Mercedes-Benz Vans.

Sobiesław Zasada Automotive

Kraków, ul. Armii Krajowej 17, tel. 12 639 55 36 
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 70 
Bielsko-Biała, ul. Karpacka 90, tel. 33 828 06 31

Brzoza, ul. Bydgoska 36A, tel. 52 582 33 00



Pakiet Gwarancyjny Van.                     Twój spokój na lata.

* Przedłużenie Pakietu po 24 m-cach jest możliwe jedynie w przypadku posiadania aktywnego 
Pakietu Gwarancyjnego w momencie zakupu.

Maksymalny czas trwania/limit kilometrów Vito Sprinter

24 m-ce 
 przebieg do 240 000 km 1 754 zł 2 220 zł

36 m-cy 
przebieg do 300 000 km   3 450 zł 3 870 zł

Maksymalny czas trwania/limit kilometrów Vito Sprinter

24 m-ce
przebieg do 240 000 km 2 480 zł 2 780 zł

Przedłużenie po 24 m-cach
na 12 m-cy, przebieg do 300 000 km* 1 710 zł 1 920 zł

36 m-cy bez możliwości przedłużenia,
przebieg do 300 000 km 3 970 zł 4 450 zł

Samochody nowe  
(do 3. miesiąca od daty pierwszej rejestracji i maksymalnego przebiegu 5 tys. km)

Samochody używane 
(od 4. do 24. miesiąca od daty pierwszej rejestracji i maksymalnego przebiegu 120 tys. km)

Pakiet Gwarancyjny Van to rozwiązanie, które chroni przed  
nieoczekiwanymi kosztami napraw po upływie 2-letniej 
ochrony gwarancyjnej producenta. 

Korzyści:
• ograniczenie ryzyka poniesienia nieprzewidzianych kosztów napraw;
•  bezgotówkowe rozliczenie napraw na terenie całego kraju oraz 

zwrot zaakceptowanych kosztów w przypadku awarii na drodze na 
terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii;

•  naprawy wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów  
z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz wyłącznie 
przy użyciu oryginalnych części Mercedes-Benz;

•  wyższa wartość pojazdu w przypadku odsprzedaży.

Zakres ochrony gwarancyjnej na układ napędowy  
w pojazdach Vito i Sprinter 

Silnik: 

•  m.in.: blok silnika, głowica i uszczelka głowicy;

•  układ korbowo-tłokowy;

•  układ rozrządu;

•  pompa paliwowa, wtryskowa, wtryskiwacze, 
przewody wtryskowe;

•  turbosprężarka, rozrusznik, alternator, pompa olejowa,  
chłodnica oleju;

•  koło zamachowe, termostat.

Napęd: 

•  m.in. skrzynia biegów manualna lub automatyczna;

•  skrzynia rozdzielcza;

•  chłodnica i pompa oleju skrzyni biegów, miska olejowa;

•  retarder hydrauliczny, elektryczny;

•  wały napędowe.

Osie: 

•  m.in. obudowa mostu napędowego;

•  mechanizm różnicowy, blokada mechanizmu różnicowego;

•  przeguby i półosie napędowe.

Powyższy wyciąg z zakresu ochrony gwarancyjnej ma jedynie  
charakter poglądowy. Wszystkie szczegóły dotyczące zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej oraz pozostałe warunki obowiązywania ochrony 
gwarancyjnej zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  
„Pakiet Gwarancyjny Van” i stanowią integralną część produktu.

Pakiet Gwarancyjny jest ubezpieczeniem grupowym oferowanym przez Mercedes-Benz 
Leasing Polska Sp. z o.o., w którym MB Leasing jest Ubezpieczającym, a CG Car Garantie 
Versicherungs AG – Ubezpieczycielem. 

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.

Oferta obowiązuje do 30.06.2022 r.


