
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!

Autoryzowany Salon i Serwis Mercedes Benz
Auto Frelik Anna Frelik Sp.k.
85-839 Bydgoszcz ul. Nowotoruńska 27

tel. +48 600 400 900, tel. +48 52 320 83 00

e-mail: recepcja-bydgoszcz@frelik.mercedes-benz.pl

www.frelik.mercedes-benz.pl

Nasi wykwalifikowani Doradcy chętnie udzielą 
szczegółowych informacji.

3 miesiące

Autoryzowany Salon i Serwis 
Mercedes Benz

Pakiet Przeglądów.
Mercedes-Benz Vans.



Umowa Serwisowa. 
Pakiet Przeglądów.                      
W ramach umowy serwisowej zapewniasz sobie dwa, cztery  
lub sześć przeglądów na atrakcyjnych warunkach. 

Przegląd obejmuje:
•  wszystkie czynności kontrolne objęte arkuszem przeglądowym;
•  dodatkowe czynności wynikające z przebiegu i/lub wieku pojazdu 

zawarte w arkuszu przeglądowym dla danego typu pojazdu); 
•  wymianę oleju, kompletu filtrów (wyjątek stanowią warunki dla po-

jazdów Citan z silnikiem Diesla- wymiana zestawu paska zębatego 
z napinaczem oraz pompy wody na odrębne, płatne przez klienta 
zlecenie warsztatowe); 

• wymianę płynów zgodnie z arkuszem.

Korzyści:
•  gwarancja stałej ceny w trakcie trwania umowy;
• jasne i określone z góry koszty przeglądów;
• bezgotówkowe rozliczenie przeglądów w trakcie umowy;
•  gwarancja profesjonalnej obsługi z wykorzystaniem tylko 

i wyłącznie oryginalnych części i olejów Mercedes-Benz;
•  wyższa wartość pojazdu przy odsprzedaży.

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

Wykupując Pakiet Przeglądów zyskujesz bezpłatną pomoc  
w trasie MobiloVan* na terenie całej Europy.

Przykładowe świadczenia zapewniające mobilność

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

Holowanie – bezpłatne holowanie  
do najbliższego Autoryzowanego  
Serwisu Mercedes-Benz

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

 Twój spokój na lata.
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Cena Pakietu
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PRZEGLĄDÓW

CITAN
415

2077 zł 
brutto

1039 zł brutto  
za 1 przegląd

3929 zł 
brutto

982 zł brutto  
za 1 przegląd

5851 zł 
brutto

975 zł brutto  
za 1 przegląd

OM 608
manual 4×2

VITO
447

2344 zł 
brutto

1172 zł brutto  
za 1 przegląd

4493 zł 
brutto

1123 zł brutto  
za 1 przegląd

6696 zł 
brutto

1116 zł brutto  
za 1 przegląd

OM 654
manual 4×2

SPRINTER
907/910

2407 zł 
brutto

1204 zł brutto  
za 1 przegląd

4598 zł 
brutto

1149 zł brutto  
za 1 przegląd

6855 zł 
brutto

1142 zł brutto  
za 1 przegląd

OM 651
manual 4×2

Klasa V 3353 zł 
brutto

1672 zł brutto  
za 1 przegląd

6288 zł 
brutto

1572 zł brutto  
za 1 przegląd

9390 zł 
brutto

1565 zł brutto  
za 1 przegląd

OM 654
automat 4×2

Klasa X
470 350d

4867 zł 
brutto

2434 zł brutto  
za 1 przegląd

9219 zł 
brutto

2305 zł brutto  
za 1 przegląd

13786 zł 
brutto

2298 zł brutto  
za 1 przegląd

OM 642
automat 4×4

Pakiety Przeglądów dla pojazdów starszych niż 3 miesiące

*Warunkiem uzyskania gwarancji mobilności MobiloVan jest przywrócenie 100% sprawności pojazdu zgodnie z za-
leceniami po przeglądzie.MobiloVan obejmuje samochody dostawcze z datą pierwszej rejestracji do 01.10.2013 r.

Pakiety Umów Serwisowych Mercedes-Benz dostępne są również dla pojazdów Vito/Viano 639 oraz Sprinter 
906 przed face liftingiem. O szczegóły zapytaj Doradcę Serwisowego Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz. 

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.


