
Mercedes PRO: leegyszerűsíti és felgyorsítja üzleti ügyeit.



A szolgáltatások 
összekapcsolt világa

az Ön vállalkozása érdekében.



A Mercedes PRO a Mercedes-Benz Vans új márkája, valamennyi jelenlegi és jövőbeli szolgáltatáshoz, 
megoldáshoz és digitális szolgáltatáshoz a mindennapi üzleti életben. Célunk: kihasználni a 
digitális lehetőségeket, hogy az Ön vállalkozását még hatékonyabbá tehessük. 

A Mercedes PRO teljes körűen, egy webalapú platformon foglalja össze valamennyi, az Ön 
számára érdekes szolgáltatást. A www.mercedes.pro oldalon lehetővé teszi a közvetlen 
hozzáférést a mobilitási, finanszírozási, kapcsolattartási1 és flottamegoldásokhoz, valamint 
connect ajánlatokhoz, melyek messze túlmutatnak egy klasszikus transzporteren. Kezdetben 
egyes kivá lasztott szolgáltatások lesznek csak elérhetők, melyeket folyamatosan bővítünk, és  
az Ön egyéni igényeihez igazítunk. 

Célunk, hogy az Ön igényeit összekapcsoljuk az általunk kifejlesztett, jövőbe mutató technológiákkal, 
és azokat intelligensen beépítsük vállalkozása mindennapjaiba.

1  A Mercedes PRO connect, a kapcsolattartási és flottamegoldás először Vitóhoz és a Sprinterhez áll rendelkezésre.

A Mercedes PRO-t 2017-ben, kiválasztott európai országokban indítjuk útjára. További információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz márkakereskedőjéhez!



Mercedes PRO
solutions

Igény szerinti és egyéni  
megoldásokat kínál.

Mercedes PRO 
inspire 

Ötleteket ad és tájékoztat  
az új fejlesztésekről.

Mercedes PRO
mobility

Egyéni és rugalmas mobilitási  
lehetőségeket kínál.

Mercedes PRO
finance

Pontosan illeszkedő  
finanszírozási megoldásokat 

tesz lehetővé.

Mercedes PRO
service

Biztosítja a gépkocsik  
előrelátó és  

hatékony üzemeltetését.

Mercedes PRO
connect1

Intelligensen összekapcsolja  
egymással a gépkocsikat és az 

embereket.



A Mercedes PRO optimálisan összekapcsolt, testre szabott és digitális szolgáltatásaival új lehetőségeket kínál, és segíti Önt abban, hogy vállalkozását 
egyszerűbben, gyorsabban és nagy hatékonysággal vezethesse. Kínálata egyéni igényekhez igazítható, teljes körű szállítási megoldásokkal javítja  
a vállalkozás hatékonyságát, és lehetővé teszi Önnek, hogy fő feladataira koncentrálhasson.

A Mercedes PRO-hoz tartozik a Mercedes PRO connect1 kapcsolattartási- és flottamegoldás, amely a flottamenedzsert kapcsolja össze gépkocsijaival 
és munkatársaival, és a Mercedes PRO solutions, az igény szerinti szállítási megoldásokhoz. Miközben a Mercedes PRO service segít az ügyfélnek  
a hatékony és előrelátó gépjármű-üzemeltetésben, a Mercedes PRO inspire tájékoztatást nyújt az új fejlesztésekről, és ötleteket ad, hogyan alakíthatja 
ki még hatékonyabban vállalkozását. Ha az ügyfél testre szabott finanszírozási megoldásokat vagy rugalmas és egyéni mobilitási lehe tőségeket 
keres, a Mercedes PRO finance-nál, valamint a Mercedes PRO mobility-nél megtalálja a megfelelő megoldást.

Tapasztalja meg a Mercedes PRO előnyeit.

1  A Mercedes PRO connect, a kapcsolattartási- és flottamegoldás először a Vitóhoz és a Sprinterhez áll rendelkezésre.  
 
A Mercedes PRO-t 2017-ben, kiválasztott európai országokban indítjuk útjára. További információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz márkakereskedőjéhez!



Hatékonyságnövelő.
A gépkocsi digitális és összekapcsolt jövője tovább formálódik: A professzionális Mercedes PRO connect1 kapcsolattartási és flottamegoldás 
összekapcsolja a vállalkozásokat gépkocsijaikkal, és segít a hatékonyság és a termelékenység növelésében – a cégvezetés és a kontrolling terén 
éppúgy, mint a diszpozíciónál. Az előnyök a minimálisra csökkentett kiesési időktől az előrelátó karbantartás-menedzsmenten át az üzemgazdasági 
elemzéshez áttekinthetően előkészített adatokig terjednek.

A Járműmenedzsment-eszközben a gépkocsik áttekinthetően koordinálhatók és hatékonyan bevethetők. A gépkocsivezető számára a Mercedes PRO  
Adapter alkalmazás2 biztosítja az információcserét a Járműmenedzsment-eszközzel és a flottamenedzserrel, valamint értékes, a gépkocsival 
kapcsolatos információkat nyújt.

2017-ben a Gépkocsistátusz, Gépkocsilogisztika, Flottakommunikáció, Karbantartás-menedzsment és Digitális menetlevél szolgál ta tások állnak 
rendelkezésre. Később fokozatosan vezetjük be a Lopás elleni védelem menedzsment, Eco monitor, Eco coach, Biztonság monitor, Biztonság coach 
és további szolgáltatásokat.

Ilyen egyszerűen kerül a Mercedes PRO connect1 kapcsolattartási és 
flottamegoldás a gépkocsiba: hozasson létre egy fiókot márkakeres-
kedőjével a Járműmenedzsment-eszközhöz, beleértve a gépkocsikat 
és a flottamenedzser-fiókot is! Ezután még meg kell adni gépkocsi-
vezetőit a fiókjában. Ezt követően összekapcsolhatja gépkocsijait  
a Mercedes PRO Adapterrel és a Mercedes PRO Adapter alkalma-
zással2. Ilyen egyszerű – és máris teljes körűen áttekintheti gépkocsijait 
és gépkocsivezetőit a Járműmenedzsment-eszközben. 

1 A Mercedes PRO connect, a kapcsolattartási és flottamegoldás először a Vitóhoz és a Sprinterhez áll rendelkezésre.
2  A Mercedes PRO Adapter alkalmazás nem kezelhető menet közben. Kérjük, vegye figyelembe az Ön országában érvényes, az okostelefonok gépkocsiban, menet közben történő használatára vonatkozó törvényi előírásokat.

A Mercedes PRO-t 2017-ben, kiválasztott európai országokban indítjuk útjára. További információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz márkakereskedőjéhez!
Kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Mercedes-Benz Customer Assistance Centerrel: 00 800 37 77 77 77.



GO-FOR-BUSINESS.
Az üzemeltetés hatékony 
optimalizálása. 

Az előnyök áttekintése: 
• Rálátás az utak és a gépkocsik állapotára 
• Egyszerűsített vállalatirányítás
• Kevesebb „papírmunka“

CHECK-THE-FLEET.
Komplett karbantartás-
menedzsment. 

Az előnyök áttekintése: 
•  Egyszerűsített és optimalizált 

karbantartás-tervezés 
•  Bármikor lehívható a járműflotta 

gépkocsijainak állapota 
•  A gépkocsik jobb rendelkezésre  

állása és értékmegőrzése 
• A szükségtelen többletköltségek   
 elkerülése 

RIGHT-ON-TIME. 
A gyors szállítási megoldás.

Az előnyök áttekintése: 
• Hatékony bevetés-tervezés
• Bármikor lekérdezhető a járművek   
 tartózkodási helye 
• A munkaidő és kapacitás optimalizálása 
• Egyszerű kommunikáció a gépkocsivezetővel 

www.mercedes.pro



A prospektus adatairól: 2017.03.17., a kiadvány szerkesztésének lezárása után a terméken történhettek változások.  
A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változtatásának jogát a gyártó  
a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével a 
vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés tárgyának 
megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan 
kiegészítő felszereltségek és tartozékok is láthatóak, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét.  
A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a kiadvány olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, melyek 
egyes országokban nem elérhetők.

Ez a prospektus nemzetközi felhasználásra készült. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra való utalások csak Németországban, 
a prospektus nyomdába adásakor érvényesek. Az ezekkel az előírásokkal kapcsolatos aktuális, az Ön országában érvényes 
további információkért forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez.
www.mercedes-benz.hu

Műszaki adatok tárolása a gépkocsiban: A gépkocsi elektronikus részegységei (pl. a légzsák-vezérlőegység, motor-
vezérlőegység, stb.) adattárolókat tartalmaznak a gépkocsi műszaki adatainak tárolására, mint pl. a jelentések működési 
zavarok esetén, a gépkocsi sebessége, a fékezési erő vagy a visszatartó- és vezetői segédrendszerek működése baleset 
esetén (audio- és videoadatokat nem tárolnak). Az adatokat gyorsan, pillanatfelvétel szerűen, pl. üzemzavar-jelentés esetén, 
egy nagyon rövid rögzítési időtartammal (legfeljebb néhány másodperc), pl. baleset esetén vagy összefoglaló formában, 
pl. az alkotóelemek igénybevételének kiértékelésére tárolja a rendszer. A tárolt adatok a gépkocsiban található csatlako-
zó felületeken keresztül, képzett technikusok által kiolvashatók, az esetleges működési zavarok elemzéséhez és elhárítá-
sához, valamint a gyártó által a járműfunkciók elemzéséhez és továbbfejlesztéséhez feldolgozhatók és használhatók. Az 
ügyfél kívánságára az adatok további opcionális szolgáltatások alapját is képezhetik. Az adatok átvitele a gépkocsiból a 
gyár vagy harmadik fél felé alapvetően csak törvényes engedély (pl. e-Call vészhívás a gépkocsiból) vagy az ügyfél szerződés 
szerinti beleegyezése alapján, az adatvédelmi törvények betartásával történik. További információk a gépkocsiban tárolt 
adatokról a gépkocsi Kezelési útmutatójában találhatók. A Kezelési útmutató nyomtatott formában a gépkocsiban vagy 
online a magyarországi Mercedes-Benz honlapon található.
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