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Mercedes-Benz Szervizszerződések 
személyautókra

Biztonság, tervezhetőség, kiszámíthatóság

A Mercedes-Benz márkaélményért nemcsak járműveink rendkívüli vezetési komfortja, teljesít-
ménye és biztonsági színvonala felel, hanem azok az üzemeltetési és szervizelési szolgáltatások 
is, melyek mindezt kiegészítik és az Ön számára kényelmes, kiszámítható feltételeket, tervezhe-
tő költségeket jelentenek. A szolgáltatások igénybevételét kiterjedt szervizhálózatunk biztosítja.

Rugalmasan, igényei szerint

A Mercedes-Benz Szervizszerződések közül igényei szerint választhat, hosszú távra biztosítva 
ezzel járműve megbízhatóságát és értékállóságát. Használatukkal egyszerűbb a szerviz- 
ügymenet, gazdaságosabb az üzemeltetés, elkerülhetők a váratlan meghibásodások és megnö-
velhető a rendelkezésre állás. Csomagjainkat új gépkocsi vásárlásakor, illetve meglévő járművei 
mellé is igényelheti. 

Előnyök hosszú távon

Megnyugtató érzés, hogy járműve karbantartása, javítása, kopóalkatrészeinek cseréje folya-
matosan biztosított, csomagtól függően. A kiváló Mercedes-Benz minőség garanciája, hogy 
szervizelés során kizárólag Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészeket építünk autójába, a gyári 
előírásokban meghatározott legmagasabb technikai színvonalon.

Ne feledje, legújabb szervizszerződés szolgáltatásainkról Mercedes-Benz kapcsolat- 
tartójától mindig időben értesülhet!



*  A kedvezmény 3 évnél idősebb autókra érvényes. Nem érvényesíthető tartozékokra és fődarabokra. A karbantartási csomag keretében felhasznált 
alkatrészeket a csomag díja már tartalmazza.

Mercedes-Benz 
WarrantyExtension
Garanciahosszabbítás.

A WarrantyExtension garanciahosszabbítás 
csomag széles körűen lefedi a jármű 
valamennyi mechanikus és elektromos 
alkatrészét. Költségei ezáltal tervezhetővé 
válnak és védelmet biztosítanak a váratlan 
kiadások ellen. A csomag megrendelését 
biztosító szerződés addig köthető meg, amíg 
a jármű ki nem fut a gyári, vagy az ISP-ben 
foglalt garancia érvényességéből. A csomag 
szolgáltatója a Real Garant Versicherung AG. 
A részletes garanciafeltételekről érdeklődjön 
márkaszervizeinkben!

Mercedes-Benz  
ServiceCare
Karbantartás.

A Mercedes-Benz ServiceCare csomag 
birtokában 2, 3, vagy 4 egymást követő 
alkalommal díjmentesen végeztetheti el 
autóján, a soron következő, gyári technológia 
szerinti karbantartásokat az ország 
bármely, felhatalmazott Mercedes-Benz 
márkaszervizében. A csomag érvényességi 
ideje alatt a Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészek 
árából a jármű korától függően 10-15 százalék 
kedvezményt* kap. A csomag bármikor, 
bármilyen korú Mercedes-Benz személyautóra 
megköthető, amely szerepel a portfóliónkban. 
További részletekről érdeklődjön 
márkaszervizeinkben!

Mercedes-Benz 
CompleteCare
Garanciahosszabbítás, karbantartás  
és kopóalkatrészek. 

A Mercedes-Benz CompleteCare csomag átfogó 
szervizszolgáltatásokat nyújt a járművére. 
Minden szervizműveletet tartalmaz, beleértve 
a garanciahosszabbítás és a karbantartás 
modulok mellett a kopóalkatrészek cseréjét is. 
A csomaggal a jármű mindig menetkész, mindez 
tervezhető költségek mellett. Csak új járműre 
vehető igénybe. A csomagban foglalt garancia-
modul szolgáltatója a Real Garant Versicherung 
AG. A részletes garanciafeltételekről, 
illetve további részletekről érdeklődjön 
márkaszervizeinkben!
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Kiadvány tartalmi szerkesztésének dátuma: 2021. június 28. A kiadvány tartalma tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. A képek 
illusztrációk. Részletekért látogasson el a www.mercedes-benz.hu weboldalra, vagy érdeklődjön márkaszervizeinkben!

Csomag neve
Garanciális 

javítások
Karban- 
tartás

Kopó- 
alkatrészek Km korlát Időkorlát Megjegyzés

CompleteCare  200 000 6 év Csak új autóra köthető meg.

 • ServiceCare – –  Nincs Nincs Bármikor megköthető, 2, 3 vagy 4 db szervizre. Újabb szerződés 
csak a meglévő lejártakor vagy az után köthető.

ISP –  120 000 4 év EQ modellek esetén 6 év / 150 ekm. Külön nem kérhető, új, magyar 
megrendelésű autók esetén az alapfelszereltség része.

• WarrantyExtension 
(Real Garant) – –  200 000 6 év Addig köthető meg, amíg az autó nem futott ki a gyári, vagy ISP 

csomaggal rendelkező autó esetén az ISP-ben foglalt garanciából.

• Használtautókra is megköthető
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