Mercedes-Benz
B2B Connect.
Rozwiązania dla Twojego warsztatu.

Jak Mercedes-Benz B2B Connect
wspiera Twój biznes.
Mercedes-Benz B2B Connect zapewnia szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych w warsztacie za pomocą strony
b2bconnect.mercedes-benz.com – ponieważ różne potrzeby wymagają elastycznych rozwiązań. Mercedes-Benz B2B Connect oferuje szeroki
zakres fachowej wiedzy z wysokiej jakości informacjami bezpośrednio od producenta, a także oferty i usługi, aby zapewnić trwały sukces Państwa
warsztatu.
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Oryginalne części i produkty.
Korzystaj z maksymalnej jakości.
Zawsze mogą Państwo liczyć na niezawodną jakość produktów Mercedes-Benz, a także nasze doświadczenie i nienaganną obsługę.
Mercedes-Benz B2B Connect zapewnia dostęp do systemu zamówień WebParts, a tym samym do całego asortymentu oryginalnych części
Mercedes-Benz. Łatwe wyszukiwanie i zamawianie online bezpośrednio u partnera Mercedes-Benz, przez całą dobę.

WebParts: zawsze otwarte na Twoje zamówienia
24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zachęcamy do rejestracji przez MercedesBenz B2B Connect, aby korzystać już teraz z wielu zalet WebParts.

Korzyści:
• Przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika.
• Ukierunkowane wyszukiwanie części z bezpośrednim wprowadzaniem
numerów części.
• Dostęp do całego asortymentu oryginalnych części Mercedes-Benz,
oryginalnych części regenerowanych i oryginalnych akcesoriów.
• Zamawianie części za pośrednictwem autoryzowanego serwisu
Mercedes-Benz.
• Atrakcyjne oferty sprzedaży u partnera Mercedes-Benz.
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Oryginalne części Mercedes-Benz
• Produkty zoptymalizowane pod kątem precyzyjnego dopasowania do każdego modelu
Mercedes-Benz.
• Najwyższa jakość, długa żywotność.
• Przetestowane pod kątem bezpieczeństwa.
• Elastyczne opcje zamawiania.

Produkty chemiczne i produkty do pielęgnacji samochodu
•
•
•
•

Szeroka gama produktów pielęgnacyjnych, ochronnych i czyszczących.
Pozwalają zachować dobry wygląd i wartość pojazdu w przypadku odsprzedaży.
Indywidualnie dopasowane do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
Wykonane z przyjaznych dla środowiska składników, delikatnych dla materiałów.

Oryginalne oleje silnikowe Mercedes-Benz
• Szeroki wybór oryginalnych olejów specjalnych Mercedes-Benz.
• Bezkompromisowa wydajność i trwałość.
• Zoptymalizowane dla silników Mercedes-Benz
(z/bez filtrów DPF, AMG, układy napędowe).

Oryginalne opony Mercedes-Benz
• Szeroka gama opon, felg i kompletnych kół.
• Zgodność ze wszystkimi normami bezpieczeństwa.
• Najwyższa jakość Mercedes-Benz.
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Informacje dotyczące napraw i konserwacji

Informacje dotyczące napraw i konserwacji.
Szybko, bezpiecznie i wydajnie.
Łatwy dostęp do informacji technicznych potrzebnych do szybkiej diagnostyki i naprawy usterek, który przekłada się na zadowolenie klientów
i zmniejszenie liczby reklamacji. Nasze produkty można w każdej chwili zamówić online w sklepie XENTRY na stronie
xentry-shop.mercedes-benz.com.

Czasy operacji roboczych (ASRA)
• Przygotowanie dokładnych kosztorysów i faktur.
• Szybsze wyszukiwanie jednostek operacji roboczych
i poszczególnych procesów w zakresie napraw serwisowych.
• Kompleksowe informacje o jednostkach operacji roboczych,
normach, średnich czasach wykonywania napraw i jednostkach
robocizny.
Informacje o częściach
• Aktualne karty danych.
• Proste wyszukiwanie i wybór części w oparciu o obrazy.
• Łatwy w użyciu system z natychmiastowym dostępem do
informacji o częściach.

System informacji warsztatowej (WIS)
• Informacje dotyczące napraw i konserwacji z pierwszej ręki
dotyczące konkretnego pojazdu.
• Aktualne informacje dotyczące optymalnej konserwacji i usług
naprawczych zgodnie ze specyfikacjami producenta.
• Szybkie generowanie arkuszy przeglądowych dla danego
pojazdu.
XENTRY TIPS (PORADY)
• Internetowe rozwiązanie cyfrowe zawierające usterki
pojazdów.
• Różne opcje wyszukiwania i przetwarzania objawów, usterek
i danych diagnostycznych dotyczących przyczyn źródłowych.

Elektroniczna Książka Serwisowa (DSB)
• Większa przejrzystość danych i lepszy przegląd napraw
serwisowych.
• Bezpłatny dostęp cyfrowy do wszystkich usług konserwacyjnych
i naprawczych.
• Dla klientów: dostępność danych cyfrowych chroni przed utratą
książki serwisowej. Wygodne rozwiązanie w przypadku pobytu
za granicą i zachowania wyższej wartości używanego pojazdu.
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Rozwiązania diagnostyczne

Diagnostyka: szybkie rozwiązania,
na których można polegać.
Ukierunkowane rozwiązania diagnostyczne pomagają wcześnie zidentyfikować potencjalne usterki w pojazdach klientów,
dzięki czemu można szybko zareagować, dokonując niezbędnych napraw i konserwacji.
Wyszukiwanie na stronie b2bconnect.mercedes-benz.com i możliwość zamówienia Xentry Pass Thru EU bezpośrednio przez sklep Xentry.
W przypadku zestawów XENTRY Diagnosis należy zwrócić się do przedstawicielstwa Mercedes-Benz w Polsce.
Systemy diagnostyczne XENTRY
• Narzędzie do przeprowadzania diagnostyki we wszystkich modelach
Mercedes-Benz.
• Najszybsza i najbardziej niezawodna diagnostyka dzięki oryginalnemu
zestawowi diagnostycznemu producenta.
• Maksymalna wydajność dzięki szybkiemu procesowi diagnostyki pojazdu.
• Badanie błędów z przewodnikiem.
• Stale aktualizowane oprogramowanie jednostki sterującej.
• Zawsze aktualne dane diagnostyczne dzięki usłudze
XENTRY Update Service.
• Szybka i prosta konfiguracja początkowa oraz kompleksowe wsparcie
w zakresie sprzętu i oprogramowania.

XENTRY Pass Thru EU
• Umożliwia diagnostykę pojazdów za pomocą standardowych komputerów
stacjonarnych i urządzeń Pass Thru.
• Szeroki zakres diagnostyki od krótkich testów i flashowania do kasowania
pamięci błędów.
• Odczytywanie / kasowanie pamięci usterek dla modułów sterujących
samochodów osobowych, homologowanych zgodnie z normą Euro 5 lub 6
oraz samochodów użytkowych homologowanych zgodnie z normą Euro VI.
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Wyposażenie warsztatu

Wyposażenie warsztatu.
Sukces przez profesjonalizm.
Niezależnie od tego, czy wymagane naprawy są proste, czy bardziej złożone, odpowiednie narzędzia specjalne Mercedes-Benz i wyposażenie
warsztatu umożliwią serwisowanie i naprawę pojazdów Mercedes-Benz w każdym wieku.
Zamawianie w sklepie XENTRY (xentry-shop.mercedes-benz.com).

Narzędzia specjalne
• Szybki i bezpieczny proces naprawy.
• Opracowane specjalnie do napraw i konserwacji wszystkich pojazdów
Mercedes-Benz i głównych podzespołów.
• Zwiększona wydajność warsztatu dzięki skróceniu czasu naprawy.

Wyposażenie warsztatu
• Szybki i bezpieczny proces naprawy.
• Wyższe zadowolenie klientów, zmniejszenie liczby reklamacji.
• Efektywność kosztowa dzięki możliwości użytkowania w różnych modelach.
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Zacznij korzystać z zalet
Mercedes-Benz B2B Connect!
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu zamawiania
części, jak zwykle skontaktuj się z Twoim partnerem Mercedes-Benz.
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Informacje o niniejszej broszurze: po zakończeniu redakcji tej broszury (08/2020) mogły nastąpić zmiany w przedstawionych w niej
produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy zmian konstrukcji lub formy, kolorystyki, a także
specyfikacji, o ile te zmiany i odstępstwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego, biorąc pod uwagę jego wymagania. Jeżeli sprzedawca
lub producent w celu oznaczenia zamówienia lub przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie jest to podstawą nabycia
jakichkolwiek praw ani roszczeń. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego zakresu
dostawy. Kolory mogą w rzeczywistości nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych w broszurze ze względu na ograniczenia technologii
druku. Niniejsza broszura jest przeznaczona na rynek międzynarodowy. Informacje na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich
skutków dotyczą wyłącznie Republiki Federalnej Niemiec w momencie zamykania redakcji. W celu uzyskania aktualnych i wiążących informacji
należy skontaktować się z dealerem Mercedes-Benz.
Dostawca: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70327 Stuttgart, GSP/BW

