
Pomemben sestavni del vašega avtomobila. 
Motor je srce vašega vozila. Če želite, da ostane v brez-hibnem tehničnem stanju, 
uporabite originalno motorno olje Mercedes-Benz. Ekipa strokovnjakov družbe Daimler 
AG je pri razvoju motornega olja, ki ustreza standardom najvišje kakovosti in je primerno 
lastnostim motorjev Mercedes-Benz, uporabila vse svoje znanje, izkušnje in napredek.

Sestava in kemijske lastnosti motornega olja zagotavljajo:
•  izjemne lastnosti mazanja v celotnem temp. območju,
•  dobro odpornost na fizične in toplotne obremenitve, 
•  učinkovito zaščito motorja v vseh pogojih delovanja, 
•  natančno razmerje sestavin, 
•  izvrstno viskoznost in temp. lastnosti za lažji zagon.

Z uporabo originalnega motornega olja lahko najbolje izkoristite potencial svojega vozila. 
Motor deluje zanesljivo z minimalno obrabo ne glede na model, ki ste ga izbrali. 

Moj Mercedes. Moj servis.Originalno motorno olje Mercedes-Benz.

Fiksne cene servisnih paketov za vaše vozilo Mercedes-Benz.
Razred A (model 169), razred B (model 245).

Pooblaščeni serviserji osebnih vozil Mercedes-Benz:
Autocommerce, d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, T: 01/5883 555, Autocommerce, d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, T: 05/6631 211,  
Autocommerce, d.o.o., Ptujska cesta 132, 2000 Maribor, T: 02/4600 110, DC Dominko center Ptuj, Ob studenčici 4, 2250 Ptuj, T: 02/7881 111,  
Hotko d.o.o., Vinterjeva 2a, 3212 Vojnik, T: 03/7800 030, Prigo, d.o.o., Brezovica, Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica, T: 01/365 8237,Trgo ABC d.o.o., 
PE Nova Gorica, Industrijska cesta 2a, 5000 Nova Gorica, T: 05/335 4433, Špan d.o.o., Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica, T: 01/3658 090.

Opomba: po zaključku redakcije tega prospekta (11/2015) je morda prišlo do sprememb v ponudbi. 
Na slikah so morda prikazani artikli, ki nista del osnovne ponudbe. Če želite aktualnejše in točnejše 

informacije ter njihove cene, se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja z  
vozili Mercedes-Benz. Natisnjeno v Sloveniji.



Servisni paket za razred A (model 169) 
in razred B (model 245).
Sledite korakom, kako najbolje poskrbeti za ugodno vzdrževanje vozila Mercedes-Bnez.
Ponudba velja za vozila starejša od dveh let.

Izjemna priložnost servisa 
zavor po akcijskih cenah.
Vaša varnost je na prvem mestu.

Razširjeni servis.
Po opravljenem servisnem pregledu vam glede na 
število prevoženih kilometrov ponujamo možnost 
dodatnih del.*

Navedene cene vključujejo 22% DDV. Vse slike so simbolične. 
Akcijska ponudba velja od 1.12.2015 do 1.12.2016.

Velja za:  A (model 169): A 150, 160, 170, 180, 200, 160 CDI, 180 CDI, 200 CDI
                B (model 245): B 150, 160, 170, 200, 180 CDI, 200 CDI

170,- EUR
  M 266 - BENCINSKI motor 

185,- EUR
 OM 640 - DIZELSKI motor   

Akcijska cena servisnega paketa

1. ASSYST A - MALI SERVISNI PREGLED

V primeru odkritja napak med kontrolo delovanja smo  
za vas pripravili posebne akcijske cene servisa zavor:

2. SERVIS ZAVOR

Prednje zavore
menjava zavornih ploščic menjava zavornih kolutov in ploščic
že od: že od: 

130,- EUR 240,- EUR
Zadnje zavore
menjava zavornih ploščic menjava zavornih kolutov in ploščic
že od: že od: 

110,- EUR 245,- EUR

Cene vključujejo originalne nadomestne dele in menjavo. Natančno 
vrednost servisnega paketa zavor se določi po številki šasije za vaše vozilo.  

3. MOŽNA DODATNA DELA:

• menjava filtra za gorivo 
• menjava vložka zračnega filtra,
• menjava vložka kabinskega oz. protiprašnega filtra, 
• menjava vžigalnih svečk,
• menjava zavorne tekočine,
• kontrola delovanja klimatske naprave,
• kontrola stanja in napetosti pasastega (mikro) jermena, 
• kontrola akumulatorja.

Pogoji za vpis rednega servisa v digitalno servisno knjigo (DBS) nastopijo, 
ko se opravijo dodatna dela, ki so odvisna od servisne kode in servisnega 
lista Mercedes-Benz. Samo tako se ohrani paket mobilnosti Mobilo storitve
 in 30 let garancije na prerjavenje.

* Vsa dodatna dela se opravijo v dogovoru,   
   soglasju in z doplačilom stranke.

Servisni paketi vključujejo:

Menjava motornega olja in oljnega čistilca 
• z originalnimi rezervnimi deli in oljem Mercedes-Benz.

Kontrola delovanja: 
• zavor, test zavor na zavornih valjih, 
• svetil in signalnih luči (nastavitev višine), 
• električnih naprav (kratki test), 
• naprave za čiščenje stekel in stanje metlic brisalcev.

Kontrola tekočin: 
• hladilne tekočine motorja, 
• zavorne tekočine, 
• nivoja tekočine za pranje stekel.

Druga opravila: 
• ponastavitev servisnega intervala ASSYST, 
• kontrola in nastavitev tlaka v pnevmatikah, 
• pregled stanja karoserije in laka, 
• pregled delov podvozja.


