
Brezskrbna vožnja.

Mobilo. Ostanite mobilni.

Ekskluzivni paket mobilnosti Mercedes-Benz.O informacijah v tej brošuri: po zaključku redakcije tega dokumenta  
(september/2017) je morda prišlo do sprememb na izdelku. Proizvajalec 
si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije, oblike, 
barve in specifikacij, če so te spremembe ob upoštevanju interesov pro-
dajalca sprejemljive za kupca. Na podlagi simbolov ali številk, ki jih proda-
jalec ali proizvajalec uporablja za opis ali poimenovanje naročila, ni mogo-
če uveljavljati nikakršnih pravic. Na slikah sta morda prikazana pribor in 
dodatna oprema, ki nista del osnovne izvedbe. Morebitna manjša barvna 
odstopanja so posledica omejitev pri tiskanju. Ta brošura lahko vsebuje 
modele in storitve, ki niso na voljo v določenih državah. Podatki v zvezi z 
zakonskimi predpisi, pravnimi zahtevami in obdavčitvijo ter njihove posle-
dice se nanašajo samo na Republiko Slovenijo in veljajo v času izida te 
brošure. Za podrobnosti se obrnite na svojega servisnega partnerja Mer-
cedes-Benz.

En klic. Ena Ekipa.
Poskrbljeno za vse.
Vedno smo na voljo, ko je treba zagotoviti, da se vi in 
vaše osebno vozilo Mercedes-Benz hitro vrneta na cesto.

Preprosto pokličite:  

+800 1 777 7777 

ali +386 1 888 81 17 (alternativa) 

in vse bo v redu.

• Z našo obsežno ponudbo storitev bomo  
zagotovili, da boste hitro prišli do cilja. 

• Organizirali bomo najboljše možno popravilo 
vozila na mestu dogodka ali pri servisnem  
partnerju Mercedes-Benz. 
 

• Poskrbeli bomo za obdelavo zahtevkov,  
od organizacije vleke do zavarovanja.
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Potni stroški za tehnika:  
Mi plačamo potne stroške do kraja okvare.

Pomoč na kraju samem:
Manjša popravila se takoj izvedejo.

Vleka: 
Do najbližjega servisnega partnerja  
Mercedes-Benz.

Taksi, poklicni voznik in javni promet: 
Takojšnja rešitev za vašo mobilnost.

Letalo/vlak:
Brezplačen prevoz do cilja za vse  
vaše sopotnike.

Hotel:  
Nočitev za vse vaše sopotnike,  
do 3 delovne dni.

Nadomestno vozilo:
Za čas trajanja popravila, do 3 delovne dni.

Povratni prevoz vozila: 
Do servisnega partnerja Mercedes-Benz 
v vašem domačem kraju.

Dostava vozila:  
Neposredno do vas v oddaljenosti do 50 km.

Organizacijska pomoč:
Npr. za pravne zadeve ali jezikovne  
težave v tujini.

Pregled storitev Mobilo.S storitvami Mobilo 
vedno prispete do cilja.

Za podrobnejše informacije se obrnite  
na partnerja Mercedes-Benz.

Če pride do okvare, nezgode, nesreče ali vandaliz-
ma, bodo naši strokovnjaki po vsej Evropi poskrbeli,  
da se boste vrnili na cesto. To bodo dosegli s popravi-
lom na cesti, nadomestnim vozilom ali letalskim 
prevozom. Če pa bi raje preprosto počakali, da vam 
vozilo popravijo, vam bomo z veseljem povrnili stroške 
nočitve v hotelu.

Potreben je samo en klic. Vedno smo vam na voljo  
na telefonski številki +800 1 777 7777. V sili lahko  
izkoristite pomoč ene od najštevilčnejših servisnih 
mrež v Evropi z več kot 3000 pooblaščenimi servisni-
mi partnerji Mercedes-Benz v več kot 40 evropskih 
državah.

Rešitev mobilnosti Mobilo je na voljo kot 
osnovna storitev za osebna vozila znamke 
Mercedes-Benz in se brezplačno obnovi po 
vsakem opravljenem servisu Mercedes-Benz,  
do 30 let.
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