
Umowa Serwisowa Complete.
Mercedes-Benz Vans.

Nasi wykwalifikowani Doradcy chętnie udzielą 
szczegółowych informacji.

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!

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



Umowa serwisowa Complete to najlepsza opcja dodatkowego 
zabezpieczenia pojazdu. Obejmuje wszystkie prace i czynności 
związane z serwisowaniem pojazdu, takie jak:
• przeglądy okresowe;
• naprawy o charakterze gwarancyjnym;
• wymiana części eksploatacyjnych.

Umowę można zawrzeć na okres maksymalnie 7 lat od daty 
pierwszej rejestracji.

Korzyści:
•  redukcja kosztów eksploatacji pojazdu dzięki niższym  

cenom oryginalnych części zamiennych i napraw,  
wykonywanych wyłącznie przez wykwalifikowanych  
specjalistów Mercedes-Benz;

•  bezgotówkowe dokonywanie przeglądów i napraw  
na terenie całego kraju;

•  bezpłatna pomoc drogowa w całej Europie;
• pomoc w trasie w ramach MobiloVan;
•  wyższa wartość pojazdu w przypadku odsprzedaży;
• stałe, z góry określone koszty serwisowania pojazdu.

Limit km Raty mies. brutto

Citan 109 CDI 120 000 km 379,22 zł

Vito 111 CDI 150 000 km 435,20 zł

Sprinter 314 CDI 180 000 km 550,46 zł

Klasa V 120 000 km 548,57 zł

Przykładowa oferta dla umowy zawartej na 36 miesięcy

Umowa Complete.                          Twój spokój na lata.

Dojazd na miejsce awarii – pokrycie kosztów  
przejazdu fachowca w obie strony

Pomoc na miejscu awarii – jeśli koszt naprawy  
na miejscu awarii  nie przekracza 600 zł brutto

Holowanie – bezpłatne holowanie do najbliższego  
Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz

Taksówki / środki komunikacji publicznej  
– do 260 zł brutto

Samolot / kolej – do 1600 zł brutto na osobę

Hotel – do 3 dni roboczych dla każdej osoby

Samochód zastępczy – do 3 dni roboczych,  
model zależy od dostępności

Odbiór i zwrot pojazdu po naprawie –  
w promieniu 50 km od ASO

Świadczenia zapewniające mobilność

Service24h – w przypadku awarii lub potrzeby pomocy  
po wypadku zadzwoń na bezpłatny telefon:  
00 800 37 77 77 777. 

Mercedes-Benz Service24h zadba o przywrócenie  
sprawności pojazdu.

Oferta obowiązuje do 31.12.2022 r.

MobiloVan – dodatkowe usługi zapewniające mobilność. 
Dostęp do nich jest odnawiany przy każdym kolejnym 
przeglądzie w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz. 


