
Meillä on ratkaisu sinulle. 
Varmista riskittömästi 
pakettiautosi kunto 
ja ennakoi ylläpito-
kustannukset.
Huolenpitosopimus kattaa kaikki ajoneuvon huol-
to-ohjelman mukaiset huollot ja normaalista ku-
lumisesta aiheutuvat korjaukset, sekä äkilliset 
korjaustoimenpiteet kaikilla Suomen valtuutetuil-
la Mercedes-Benz-huoltoedustajilla. Kaikki tämä 
kiinteällä kuukausimaksulla.

Helppous
Varmistat helposti ajoneuvosi kunnon nyt 
ja tulevaisuudessa. Helpotat myös omaa 
tarjouslaskentaasi.

Kulujen ennakoitavuus
Voit ennakoida ajoneuvosi ylläpitokulut 
täysin ja vältyt yllättäviltä korjaus-
kustannuksilta.

Käyttövarmuus
Lisää käyttövarmuutta kalustollesi.

Jälleenmyyntiarvo
Varmistat ajoneuvosi jälleenmyyntiarvon 
pysyvän mahdollisimman korkeana. 

Sopimus, joka sopii sinulle 
ja liiketoiminnallesi 
parhaiten. 
Sopimukseen kuuluu valmiiksi jo monia palveluita 
ja etuja, mutta siihen voidaan sisällyttää tarpeidesi 
ja ajoneuvon käyttötarkoituksen mukaan lisäpal-
veluita. 

Huolenpitosopimus sisältää:
• Määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti

• Korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset 
 sopimusehtojen rajoissa

• Polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välissä

• Huollot ja korjaukset sertifioitujen Mercedes-Benz- 
 mekaanikkojen toimesta aidoilla Mercedes-Benz- 
 varaosilla

• Kiinteä kuukausimaksu

• MobiloVan-liikkuvuusturva

Esimerkkejä saatavilla olevista lisäpalveluista:
• Katsastus

• Rengassäilytys

• Sijaisauto

• Renkaiden kausivaihto

• Päällirakenteet

• Palautussopimus, jolloin maksujen ja auton kulujen 
 mahdollisesta erotuksesta hyvitetään 75 % sopimuksen 
 päätyttyä. Mikäli sopimuksen kulut ovat suuremmat kuin 
 suorittamasi maksut, niin Mercedes-Benz kantaa riskin 
 ja sinun ei tarvitse maksaa lisää.

Laatu ja turva
Huollot ja korjaukset tehdään ammatti-
taidolla ja aidoilla Mercedes-Benz-varaosilla. 
Varmistat myös, että ajoneuvosi on 
MobiloVan-liikkuvuusturvan piirissä. 

Huolenpitosopimus 
Mercedes-Benz 

pakettiautot
Huolettomin ja järkevin ratkaisu turvata 
ajoneuvosi ja liiketoimintasi jatkuvuus.



Maksuton MobiloVan-
liikkuvuusturva 
huolenpitosopimus-
asiakkaalle.
Tekninen vika. Ei hätää. Maksuton Mercedes-Benz 
MobiloVan huolehtii, että pääset aina perille. 
MobiloVan-liikkuvuusturva on voimassa kaikissa huolen-
pitosopimuksen piirissä olevilla pakettiautoilla.

Turvanasi vuoden jokaisena päivänä 
Euroopan laajuisesti. 

Vito 111CDI

Ensirekisteröinti 14.4.2016 • Sopimus 48 kk ja 80 tkm (20 tkm/v)

Huollot ja korjaukset 48 kk

Huollot ja korjaukset* 
sopimuksen aikana 3 274 €
*vetoakselin tiivisteen korjaus 
sekä moottorin korjaus

Huolenpitosopimus 48 kk

Huoletonta 
omistamista 2 955 €

Säästö  319 €

00800 3 777 7777
Mobilo 24h: 

Lue lisää: www.mercedes-benz.fi/mobilovan

Esimerkkejä huolenpito-
sopimuskausien 
toteutuneista kuluista: 

Sprinter

Ensirekisteröinti 12.2.2018 • Sopimus 36 kk ja 78 tkm (26 tkm/v)

Huollot ja korjaukset 36 kk

Huollot ja korjaukset* 
sopimuksen aikana 2 663 €
*radion vaihdon sekä AdBlue-
järjestelmän korjaus

Huolenpitosopimus 36 kk*

Huoletonta 
omistamista 2 364 €

*palautussopimuksella

Säästö  299 €

Löydä lähin valtuutettu 
Mercedes-Benz-jälleenmyyjäsi
ja -huoltoedustajasi:
mercedes-benz.fi/vans-liikkeet

Kaikki tämä kiinteällä 
kuukausimaksulla.
Huolenpitosopimuksen hinnoittelu perustuu ajokilo-
metreihin ja sopimuksen voimassaoloaikaan. Snt/km-
perusteinen laskutus tapahtuu arvioitujen kilometrien 
mukaan tasasuurin maksuerin. Mikäli ajosuorite tai 
ajotehtävä muuttuu, voidaan sopimusta muuttaa kesken 
sopimuskauden.

Sopimuksen voimassaolo edellyttää, että ajoneuvoa 
käytetään ja hoidetaan huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. 
Kolarit ja muut vastaavat vauriot kuuluvat normaaliin 
tapaan vakuutusten piiriin.

Sopimuskausien maksimipituus: 

• Täyssähköiset tila- ja pakettiautot 5 v / 180 000 km

• Citan: 5 v / 240 000 km

• Vito tila- ja pakettiautot: 6 v / 300 000 km

• V-sarja: 6 v / 300 000 km

• Sprinter paketti- ja kuorma-autot: 6 v / 300 000 km

• Vito tila-/invataksit: 6 v / 420 000 km

• Sprinter tila-/invataksit: 6 v / 420 000 km

• Sprinter linja-autot: 6 v / 420 000 km 01
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