
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.

Autoryzowany Salon i Serwis Mercedes Benz

Auto Frelik Anna Frelik Sp.k.
87-100 Toruń ul.Szosa Chełmińska 214
tel. +48 600 400 900, tel. +48 56 654 54 52
e-mail: recepcja-torun@frelik.mercedes-benz.pl
www.frelik.mercedes-benz.pl



Pakiet Gwarancyjny 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.

Maksymalny czas trwania/ 
limit kilometrów Citan Klasa V Klasa X

24 m-ce 
 przebieg do 120 000 km 1 640 zł 3 300 zł 4 100 zł

36 m-cy 
 przebieg do 150 000 km 2 780 zł 5 620 zł 6 980 zł

Maksymalny czas trwania/ 
limit kilometrów Citan Klasa V Klasa X

24 m-ce 
przebieg do 120 000 km 2 138 zł 4 320 zł 5 363 zł

Przedłużenie po 24 m-cach 
na 12 m-cy, przebieg do 180 000 km* 2 326 zł 4 700 zł 5 833 zł

36 m-cy  
przebieg do 150 000 km* 3 635 zł 7 340 zł 9 118 zł

Przedłużenie po 36 m-cach
na 12 m-cy, przebieg do 180 000 km* 2 326 zł 4 700 zł 5 833 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 60 000 km)

Pakiet Gwarancyjny.                     Twój spokój na lata.

*  Przedłużenie Pakietu jest możliwe jedynie w przypadku posiadania aktywnego Pakietu 
Gwarancyjnego w momencie zakupu.

Zakres ochrony gwarancyjnej całopojazdowej  
w pojazdach Citan, Klasa V, Klasa X:

Wszystkie elementy konstrukcyjne pojazdu będące  
na wyposażeniu fabrycznym, z wyjątkiem:

•  niefabrycznego wyposażenia dodatkowego  
oraz niefabrycznie montowanych oryginalnych części  
Mercedes-Benz i elementów dodatkowych;

• zanieczyszczenia układu paliwowego; 

• usuwania uszkodzeń szyb, rdzy i uszkodzeń lakieru;

• wyciszania odgłosów oporu powietrza,  
skrzypienia i kołatania,

•  części eksploatacyjnych, takich jak np.: klocki i tarcze  
hamulcowe, amortyzatory, układ wydechowy, ogumienie,  
akumulatory, paski napędowe, tapicerka;

•  części i płynów regularnie wymienianych podczas  
przeglądów, konserwacji i pielęgnacji.

 

Powyższy wyciąg z zakresu ma jedynie charakter poglądowy. Wszystkie 

szczegóły dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz pozostałe 

warunki obowiązywania ochrony gwarancyjnej zawarte są w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia Pakietu Gwarancyjnego 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.


