
Brezskrbna vožnja.
Vedno – s storitvijo Mercedes-Benz MobiloVan 
za dostavna vozila.

Več informacij o storitvi Mercedes-Benz MobiloVan je na voljo na:  
www.mercedes-benz.si

Opomba glede informacij v tej brošuri: po zaključku redakcije te brošure 
(12/2018) . Poleg tega so lahko v brošuri prikazane vrste izdelkov in podporne 
storitve, ki v nekaterih državah niso na voljo. Navedbe v povezavi s pravnimi, 
zakonskimi in davčnimi predpisi ter njihovimi posledicami veljajo samo za 
Zvezno republiko Nemčijo na datum izdaje brošure. Za zadnjo različico se 
obrnite na servisnega partnerja Mercedes-Benz.
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Hitra pomoč na cesti v 
kakovosti Mercedes-Benz
Kadar koli, kjer koli in kakor koli nas potrebujete: skrbimo za 
vašo mobilnost, da zanesljivo pridete na svoj cilj. V okviru 
storitve Mercedes-Benz MobiloVan1 vam je zagotovljena hitra 
in strokovna pomoč službe za 24-urno pomoč Mercedes-Benz 
na kraju, kjer se vozilo pokvari, in v nekaterih primerih lahko 
prejmete tudi nadomestno vozilo. 

Za nemoteno potovanje po vsej Evropi.
Če se vam kdaj pokvari vozilo med vožnjo doma ali v tujini, 
vam bo Mercedes-Benz zagotovil mobilnost s svojo mrežo 
storitev, ki je med najučinkovitejšimi v Evropi. V večini 
primerov vam lahko vozilo popravimo neposredno na kraju 
okvare.

1 Storitev Mercedes-Benz MobiloVan je v trenutni različici veljavna za modele Sprinter, Vito, Citan 
in Marco Polo ACTIVITY. Storitev MobiloVan je najprej veljavna 2 leti brez kakršne koli servisne 
obveznosti za vsa vozila, ki so bila prvič registrirana 1. 10. 2012 ali pozneje; nato se podaljšuje 
pri posameznih vzdrževalnih delih, izvedenih pri pooblaščenem servisnem partnerju, največ 30 let. 
Za modele razreda V, razreda X, Marco Polo in Marco Polo HORIZON so storitve Mercedes-Benz 
Mobilo veljavne v trenutni različici.
2 Alternativno: +386 1 888 81 19  3 V primeru tehničnih okvar ali obiskov delavnice, povezanih z 
garancijskimi ali kulančnimi zahtevki, ki zahtevajo več kot 2 uri dela. 4 Vrsta vozila je odvisna od 
razpoložljivosti. 5 Za največ 3 delovne dni.

Na voljo smo vam:

00800 3 777 7777 2 Do 30  let brezskrbne vožnje.

Veljavnost 
Za vsa vozila Citan, 
Vito, Sprinter in Marco 
Polo ACTIVITY, ki so 
bila prvič registrirana 
1. 10. 2012 ali pozneje

Podaljšanje 
Do naslednjega termina 
za vzdrževanje pri 
servisnem partnerju 
Mercedes-Benz

Vrnitev
Vrnitev kadar koli, z 
vzdrževanjem pri 
servisnem partnerju 
Mercedes-Benz

Osnovna doba dveh Podaljšanje pri posameznih vzdrževalnih delih – 
do 30 let po prvi registraciji

Pregled storitev Mercedes-Benz 
MobiloVan.

Potni stroški
krijejo povratno pot tehnika, 
ki pride na kraj okvare.

Pomoč na cesti
za manjša popravila v vrednosti do
150 EUR vklj. z DDV.

Vleka
do najbližjega pooblaščenega 
servisnega partnerja Mercedes-Benz.

Taksi, prevozna storitev in lokalni javni prevoz3  
do največ 75 EUR vklj. z DDV.

Storitev prihoda po vozilo3 
na razdalji do 50 km od servisnega 
partnerja Mercedes-Benz.

Nadomestno vozilo3, 4 

za čas trajanja popravila, 
za največ tri delovne dni.

Letalo/vlak 

povratna pot v vrednosti do 
400 EUR vklj. z DDV na osebo.

Hotel5 

vklj. z zajtrkom za čas trajanja popravil v vrednosti 
do 400 EUR vklj. z DDV na osebo.

Vrnitev vozila
v običajno delavnico ali na trenutno lokacijo, ki je več kot 
50 km oddaljena od pooblaščenega servisnega partnerja 
(omejeni stroški).
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