
Komu w drogę, temu Van.
Oryginalne finansowanie.
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Działamy po to, aby założone cele firmy były  
dostępne na wyciągnięcie ręki.

Usługi finansowe Mercedes-Benz Bank doprowadzą Cię 
prosto do Twojego nowego pojazdu dostawczego marki 
Mercedes-Benz. W ten sposób Twoje cele biznesowe 
będą znacznie łatwiejsze do osiągnięcia. Z naszą 
kompleksową ofertą produktową jesteśmy w stanie 
sprostać różnym wymaganiom.

Paleta naszych produktów zapewnia elastyczność  
w doborze odpowiedniej formy finansowania pojazdu. 
Produkty ubezpieczeniowe gwarantują niezawodną 
ochronę pojazdu. Natomiast dla zainteresowanych 
dodatkowymi usługami, do dyspozycji oddajemy pakiety 
serwisowe zapewniające komfortową eksploatację 
pojazdu.

Wszystkie usługi w ramach naszej oferty pozwalają 
na skupienie się nad przedmiotem działalności Twojej 
firmy oraz zapewniają w każdej chwili transparentność 
w zarządzaniu kosztami. Do Ciebie należy decyzja jakie 
opcje wybrać.

Oferowane przez nas rozwiązania zaspokajają różne 
potrzeby związane z finansowaniem oraz użytkowaniem 
pojazdów. W naszej ofercie znajdziesz produkty 
skierowane do podmiotów gospodarczych oraz klientów 
indywidualnych. Zapewniamy produkty dla tych, którzy 
poszukują najtańszego sposobu na zakup pojazdu oraz 
dla tych, którzy planują pojazd tylko użytkować, aby 
skupić się na przedmiocie działalności firmy.

Niezależnie jaką drogę wybierzesz, Twoje cele oraz 
cele Twojej firmy dzięki naszym produktom staną się 
łatwiejsze do osiągnięcia.
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Jasne zasady, innowacyjne metody.
Finansowanie.

Mercedes-Benz Bank oferuje innowacyjne sposoby finansowania, które dopasowane są do możliwości i potrzeb Twojej firmy.

W swojej ofercie posiadamy innowacyjne rozwiązania finansowe pozwalające korzystać z zalet i użyteczności nowych samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz,  
bez konieczności stawania się jego właścicielem. Dzisiaj nie musisz kupować samochodu czy spłacać całej jego wartości, dlatego proponujemy nasze najnowsze rozwiązanie 
– Rent&Drive jako alternatywę dla leasingu. Jest to produkt, który w swojej formie jest zbliżony do wynajmu długoterminowego, jednak z zachowaniem wszelkich korzyści 
wynikających z leasingu operacyjnego. Nie wymagamy od Ciebie opłaty wstępnej, pojazd użytkujesz przez określony w umowie czas, w zamian za stałą i bardzo niską miesięczną 
opłatę. Po okresie umowy oddasz samochód oraz zdecydujesz, czy wymienić go na nowy model. Rozwiązanie to pozwoli na szybszą rotację Twoich pojazdów firmowych przy 
jednoczesnym maksymalnym zmniejszeniu zaangażowania finansowego Twojej firmy.

Jeżeli jednak chciałbyś zachować opcję nabycia pojazdu po okresie umowy, proponujemy produkt Lease&Drive Basic. Produkt ten pozwala użytkować pojazd w zamian za 
niewygórowaną miesięczną opłatę. Wartość pojazdu ustalona na koniec umowy stanowi wartość rynkową i po okresie użytkowania zdecydujesz czy chcesz pojazd wykupić,  
czy wymienić na nowy model.

Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko finansowania i interesują Cię przewidywalne koszty eksploatacji pojazdu, proponujemy szereg usług dodatkowych, które zapewnią  
Ci m.in. zryczałtowane koszty ubezpieczenia, obsługę serwisową, obsługę opon czy assistance z samochodem zastępczym w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze.

Firmom poszukującym jednak tradycyjnych form finansowania proponujemy klasyczny Flexi Leasing. Indywidualnie dopasowujemy wysokość wpłaty własnej, długość umowy oraz 
wartość końcową. Dzięki elastyczności naszych rozwiązań finansowych miesięczne opłaty wpisywać się będą w plany biznesowe Twojej firmy, a po zakończeniu umowy wykupisz 
pojazd nawet za symboliczną kwotę.

Klienci, którzy chcą jednak być właścicielem pojazdu, a przy okazji poszukują finansowej swobody mogą skorzystać z finansowania w postaci kredytu. Wysokość wpłaty własnej 
oraz długość trwania umowy determinuje wysokość miesięcznych kosztów.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą!
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Dobry zwyczaj, wypożyczaj.

Chcesz korzystać ze wszystkich zalet nowego samochodu 
dostawczego marki Mercedes-Benz, bez jego posiadania? 
Jeśli tak to ten produkt jest idealny dla Ciebie.
Rent&Drive jest naszą najnowszą propozycją jako 
alternatywa dla leasingu, w szczególności dla klientów, 
dla których samochód jest głównie narzędziem pracy. 
Jest to produkt zbliżony w swojej formie do wynajmu 
długoterminowego. Jednak nie jest on klasyfikowany 
jednoznacznie jako wynajem, ponieważ posiada zarówno 
cechy typowe dla wynajmu długoterminowego, jak  
i niektóre cechy leasingu operacyjnego.

Po zakończeniu okresu umowy, samochód zwracasz 
i możesz zdecydować się na nowy. Brak opcji wykupu 
pojazdu na własność po zakończeniu umowy jest 
zrekompensowany zerową opłatą wstępną oraz 
najniższymi możliwymi opłatami miesięcznymi dzięki 
maksymalnemu zwiększeniu wartości końcowej. 
Pozwala to zmniejszyć miesięczne zobowiązania 
co w dłuższej perspektywie może przełożyć się 
na poprawę kondycji finansowej Twojej firmy.

Wraz z produktem Rent&Drive oferujemy szereg usług 
dodatkowych związanych z eksploatacją samochodu. 
Wszystko w ramach jednej, stałej miesięcznej opłaty. Sam 
decydujesz jakie usługi są potrzebne Tobie i Twojej firmie, 
a my w ramach jednej opłaty miesięcznej, zrealizujemy 
wszystko za Ciebie, ponosząc związane z tym ryzyko.

Komponenty:

Mercedes-Benz Bank

W ramach 
umowy

Opcjonalnie

Finansowanie

Ubezpieczenie komunikacyjne

Obsługa Centrum Serwisowego, Przeglądy rejestracyjne
Podatek RTV

Ochrona prawna

Serwis zabudowy

Opony

Karta paliwowa
Dostawa i odbiór

Samochód zastępczy
Zarządzanie flotą

Umowa Serwisowa Pakiet Gwarancyjny
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Wolność wyboru gwarantowana.

Szukasz samochodu, ale nie na zawsze? Właśnie dlatego 
stworzyliśmy Lease&Drive Basic. Jest to nadal umowa 
leasingu posiadająca wszelkie korzyści dla podmiotów 
gospodarczych, a dzięki gwarantowanej rynkowej wartości 
końcowej nie musisz spłacać całej wartości pojazdu. 
Wartość końcowa stanowi opcję, a nie obowiązek zatem 
pod koniec umowy zdecydujesz czy pojazd wykupisz 
za ustaloną w umowie wysoką wartość końcową czy 
po prostu oddasz go nam i wybierzesz nowy samochód 
dostawczy marki Mercedes-Benz. Gwarantowana rynkowa 
wartość końcowa ma jeszcze jedną dużą zaletę - znacznie 
obniża miesięczne opłaty, co przekłada się pozytywnie na 
Twój firmowy budżet.

Stałe koszty eksploatacji pojazdu? Nic prostszego! 
Lease&Drive oprócz leasingu opartego o wysoką 
wartość końcową zagwarantuje usługi związane z jego 
eksploatacją. Wszystko to w ramach jednej stałej 
miesięcznej opłaty. Dzięki Lease&Drive nie musisz 
martwić się o kwestie związane z ubezpieczeniem,
obsługą serwisową, obsługą opon czy assistance wraz  
z samochodem zastępczym. Wszystko to zrealizujemy  
za Ciebie ponosząc ryzyko z tym związane. Gwarantujemy 
nie tylko rzetelną obsługę i dostępność 24h na dobę, 
lecz również niezmienne opłaty miesięczne, co ułatwia 
budżetowanie kosztów eksploatacji pojazdu.

Finansowanie

Ubezpieczenie komunikacyjne

Obsługa Centrum Serwisowego, Przeglądy rejestracyjne

Ochrona prawna

Serwis zabudowy

Opony

Karta paliwowa
Dostawa i odbiór

Podatek RTV
Samochód zastępczy

Zarządzanie flotą

Umowa Serwisowa Pakiet Gwarancyjny

Mercedes-Benz Bank

Komponenty:

W ramach 
umowy

Opcjonalnie
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Flexi Leasing
Idealnie dopasowany.

Prowadzisz działalność gospodarczą i szukasz optymalnego 
sposobu na kupienie dostawczego samochodu marki 
Mercedes-Benz? Cenisz sobie tradycyjne rozwiązania 
i chcesz być właścicielem pojazdu? Nasz Flexi Leasing 
to zagwarantuje. Aby dopasować miesięczne opłaty 
leasingowe do budżetu możemy elastycznie kształtować 
parametry umowy jak wpłatę własną, długość umowy 
czy wartość końcową przenoszącą własność pojazdu 
na Ciebie. Spłacając całą wartość pojazdu stajesz się 
jego właścicielem i od Ciebie zależy jak długo będziesz 
go jeszcze użytkował.

Flexi Kredyt
Panujesz nad sytuacją.

Nasz Flexi Kredyt zagwarantuje Ci niezbędne środki  
na zakup nowego pojazdu, ale także sprawi, że będziesz 
miał finanse pod kontrolą. Wybierając Flexi Kredyt ustalisz 
z Doradcą Handlowym jego parametry, jak wpłatę własną 
oraz długość umowy kredytowej. Od początku będziesz 
wiedział jakie opłaty miesięczne zaplanować w budżecie. 
Dzięki umowie Flexi Kredyt staniesz się właścicielem 
dostawczego samochodu marki Mercedes-Benz.
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Pojazd zabezpiecza 
działalność Twojej firmy. 
My zabezpieczymy Twój 
pojazd.
Ubezpieczenia.

Zdajemy sobie sprawę jak ważnym trybem w Twojej firmie jest sprawny samochód. 
Niezależnie czy finansujesz go z nami czy tylko korzystasz z naszego ubezpieczenia,  
z nami możesz czuć się bezpiecznie.

Mercedes-Benz Ubezpieczenia to gwarancja najkorzystniejszego rozwiązania  
w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Szybka obsługa, minimum formalności oraz 
pewność, że Twój samochód trafi tylko do Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz, 
to niezaprzeczalne atuty oferowanych przez nas produktów ubezpieczeniowych.

Dodatkowo oferujemy ubezpieczenie GAP Fakturowy, które zabezpieczy Twoją firmę 
przed ryzykiem utraty wartości pojazdu, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży 
pojazdu. Zapewniamy również opiekę w sferze ochrony prawnej. W ten sposób 
zapewnisz sobie spokój i pomoc w przypadku spornych zdarzeń związanych  
z użytkowanym samochodem.

Twoja ochrona jest dla nas bardzo ważna, dlatego poza ofertami ubezpieczeniowymi, 
zachęcamy do zapoznania się z pakietami bezpieczeństwa, które oferuje producent.
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Ubezpieczenie komunikacyjne.
Naszymi partnerami ubezpieczeniowymi są starannie wyselekcjonowane zakłady ubezpieczeń, działające od lat na rynku ubezpieczeniowym: TUiR Allianz Polska S.A., Compensa 
TU S.A., STU Ergo Hestia S.A., PZU S.A.

Wieloletnia i efektywna współpraca pozwoliła na wypracowanie programów ubezpieczeń pakietowych, które zapewniają spokój użytkowania pojazdu i bezpieczeństwo finansowe.

Każda z proponowanych ofert jest odpowiednio przygotowana dla posiadaczy i użytkowników pojazdów marki Mercedes-Benz. Dedykowane oferty różnią się szczegółami,  
jednak posiadają wiele cech wspólnych:
• Utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia przez pierwsze 12 miesięcy dla pojazdów fabrycznie nowych
• Zniesiona Franszyza Integralna (0 zł)
• Akceptacja napraw w Autoryzowanych Serwisach – serwisowy wariant rozliczania szkód częściowych
• Akceptacja zastosowania oryginalnych części
• Wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia
• Wykupiona amortyzacja na części (z wykluczaniem elementów podlegających zużyciu eksploatacyjnemu)
• Zniesiony udział własny w szkodach częściowych, szkodzie całkowitej lub kradzieżowej
• Szkoda całkowita – próg opłacalności naprawy od 60%
• Pomoc w zagospodarowaniu wraku
• Wartość wraku rozliczana w kwocie netto, nawet jeżeli pojazd został przyjęty do ubezpieczenia wg wartości brutto

Rekomendujemy ubezpieczenia wieloletnie, których okres zbieżny jest z okresem finansowania. Taki wybór gwarantuje niezmienność stawki w okresie trwania umowy 
ubezpieczenia, bez względu na szkodowość, a także pomaga zaplanować stałe miesięczne koszty w firmie.

Szczegółowe informacje na temat braku odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, w paragrafach o nazwie wyłączenia 
odpowiedzialności.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami warunków ubezpieczeń danego towarzystwa.

Mercedes-Benz Bank16



Gwarantowana, przewidywalna wartość pojazdu  
po szkodzie.
Wybór ubezpieczenia wieloletniego gwarantuje, że już dzisiaj znana jest wartość pojazdu w danym miesiącu eksploatacji, jeżeli wydarzy się szkoda całkowita lub kradzież.

Wartość pojazdu, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, ustalana jest wg prezentowanej poniżej specjalnej tabeli deprecjacji. Oznacza to, że wartość pojazdu w danym 
miesiącu eksploatacji stanowi procentową wartość liczoną od wartości fakturowej netto lub brutto, w zależności od opcji jaka została wybrana na etapie zawierania umowy 
ubezpieczenia.

Eliminuje to wszelkie ryzyka jakie niesie za sobą ustalanie wartości rynkowej, na którą mają wpływ między innymi przebieg i szkodowość.

Miesiąc eksploatacji pojazdu Wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wartości fakturowej pojazdu fabrycznie nowego

od 0 do 6 100 %

od 7 do 12 100 %

od 13 do 18 85 %

od 19 do 24 80 %

od 25 do 30 75 %

od 31 do 36 70 %

od 37 do 42 60 %

od 43 do 48 55 %

od 49 do 54 50 %

od 55 do 60 45 %

od 61 do 66 40 %

od 67 do 72 40 %

Mercedes-Benz Bank 17



Rekomendowany Pakiet komunikacyjny OC+AC+NNW+ZK gwarantuje:

Ochrona w ramach autocasco w przypadku 

uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub 

jego wyposażenia, wskutek następujących 

zdarzeń:

• wypadek

• uszkodzenie przez osoby trzecie

• kradzież

• pożar, wybuch, osmolenie

• huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, osuwanie się lub zapadanie ziemi, lawina lub inne siły przyrody

• nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu

• utrata bądź zniszczenie kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub uruchomienia pojazdu;

• uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej

Zakres terytorialny kraje europejskie oraz Rosja

Wymagane zabezpieczenia zabezpieczenia fabryczne

Opcje ubezpieczenia netto lub brutto, bez względu na prowadzoną działalność i możliwości odliczania podatku VAT

Wypłaty odszkodowań netto lub brutto, analogicznie do opcji ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia
•  12 miesięcy (polisa roczna)

•   równy okresowi finansowania (polisa wieloletnia)

Suma ubezpieczenia
•   polisa roczna (pierwsze 12 miesięcy finansowania pojazdu) - stała suma ubezpieczenia

•   polisa wieloletnia – wartość pojazdu ustalana wg Tabeli Spadku Wartości

Franszyza Integralna zniesiona (0 zł) tzn., że nie ma minimalnej kwoty, od której Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność

Redukcja sumy ubezpieczenia wykupiona, czyli suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacone odszkodowania

Udział własny zniesiony

Naprawa poza granicami RP do równowartości 2.000 euro

Rozliczanie szkód częściowych

wariant serwisowy – możliwość przeprowadzenia naprawy bezgotówkowej w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz, zgodnie  

z technologią producenta i użyciem oryginalnych części bez zastosowania amortyzacji (zużycie eksploatacyjne potrącane jest  

na ogumieniu i elementach ciernych)

Szkoda całkowita próg opłacalności naprawy wynosi 60% sumy ubezpieczenia w dniu powstania szkody

Suma ubezpieczenia NNW
•   10.000 zł

•   możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki do: 30.000 zł lub 50.000 zł

Mercedes-Benz Bank18



Ponadto zakres ubezpieczenia zapewnia:

• Pomoc ubezpieczyciela w zagospodarowaniu wraku – możliwość przejęcia wraku 
przez Ubezpieczyciela lub wskazanie nabywcy

• Parkowanie uszkodzonego pojazdu po szkodzie komunikacyjnej: 
  - do 1.000 zł na terenie Polski 
  - 50 euro/doba nie więcej niż 1.000 euro poza granicami RP

• Koszty holowania:
• Pojazdy nieobjęte ryzykiem Car Assistance – 3.000 zł  

na terenie kraju/2000 euro holowanie pojazdu do Polski
• Pojazdy objęte ryzykiem Car Assistance – 1.600 zł na terenie kraju/1.000 

euro holowanie pojazdu do Polski

Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość zwiększenia kosztów transportu 
(holowania) oraz parkowania uszkodzonego pojazdu w granicach do 10% SU,  
nie więcej niż 20.000 zł
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Wariant Car Assistance Exclusive Plus

Rodzaj pojazdu zastępczego

Pojazdy osobowe – pojazd zastępczy klasy o jedną niżej niż wskazany w umowie ubezpieczenie i nie wyżej niż klasa E wg segmentacji 

rynkowej;

Pojazdy ciężarowe o ładowności do 2t. oraz pojazdy osobowe o liczbie miejsc 8-9 - pojazd zastępczy klasyfikowany w tym samym 

segmencie rynkowym (Ubezpieczyciel nie gwarantuje tej samej liczby miejsc, takiego samego wyposażenia, funkcjonalności  

ani parametrów technicznych jakie posiada pojazd ubezpieczony.

Pojazd zastępczy jeśli było 

holowanie pojazdu

Wypadek czas naprawy nie dłużej niż 14 dni czas naprawy nie dłużej niż 9 dni

Awaria czas naprawy nie dłużej niż 10 dni czas naprawy nie dłużej niż 5 dni

Kradzież części pojazdu czas naprawy nie dłużej niż 14 dni czas naprawy nie dłużej niż 9 dni

Kradzież pojazdu nie dłużej niż 21 dni nie dłużej niż 9 dni

Pojazd zastępczy jeśli nie 

było holowania pojazdu

Wypadek czas naprawy nie dłużej niż 14 dni technologiczny czas naprawy nie dłużej niż 9 dni

Awaria czas naprawy nie dłużej niż 10 dni technologiczny czas naprawy nie dłużej niż 5 dni

Kradzież części pojazdu czas naprawy nie dłużej niż 14 dni technologiczny czas naprawy nie dłużej niż 9 dni

Kradzież pojazdu nie dłużej niż 21 dni nie dłużej niż 9 dni

Holowanie

Terytorium RP bez limitu km max. 650 km

Poza terytorium RP max. 2.000 euro max. 1.000 euro

Miejsce holowania z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego

Prezentowane korzyści oferowane są w dwóch Pakietach, które różnią się Wariantami Car Assistance oraz rozszerzeniem zakresu o Klauzule Równa Droga (Ubezpieczenie Car 
Assistance dostępne wyłącznie dla pojazdów osobowych lub ciężarowych o ładowności do 2 ton).

W przypadku prowadzenia działalności: kurierskiej, przewozu osób, wynajmu pojazdów Rent a Car pojazd zastępczy nie przysługuje.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Autocasco, Car Assistance oraz Szczególnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych, dostępnych

w Autoryzowanych Salonach Sprzedaży Mercedes-Benz. Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Rekomendowany Pakiet komunikacyjny OC+AC+NNW+ZK gwarantuje:

Ochrona w ramach autocasco w przypadku 

uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub 

jego wyposażenia, wskutek następujących 

zdarzeń:

All risk, co oznacza, że zakład ubezpieczeń odpowiada za wszystkie zdarzenia oprócz wymienionych na liście wyłączeń wyszczególnionej 

w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (paragraf zatytułowany Wyłączenia Odpowiedzialności)

Zakres terytorialny granice geograficzne Europy oraz wszystkich krajów byłego ZSRR

Wymagane zabezpieczenia zabezpieczenia fabryczne

Opcje ubezpieczenia netto lub brutto, bez względu na prowadzoną działalność i możliwości odliczania podatku VAT

Wypłaty odszkodowań netto lub brutto, analogicznie do opcji ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia
•  12 miesięcy (polisa roczna)

•   równy okresowi finansowania (polisa wieloletnia)

Suma ubezpieczenia
•   polisa roczna (pierwsze 12 miesięcy finansowania pojazdu) - stała suma ubezpieczenia

•   polisa wieloletnia – wartość pojazdu ustalana wg Tabeli Spadku Wartościt

Franszyza Integralna zniesiona (0 zł) tzn., że nie ma minimalnej kwoty, od której Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność

Redukcja sumy ubezpieczenia wykupiona, czyli suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacone odszkodowania

Udział własny zniesiony

Naprawa poza granicami RP do równowartości 2.000 euro

Rozliczanie szkód częściowych

wariant serwisowy – możliwość przeprowadzenia naprawy bezgotówkowej w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz, zgodnie  

z technologią producenta i użyciem oryginalnych części bez zastosowania amortyzacji (zużycie eksploatacyjne potrącane jest  

na ogumieniu i elementach ciernych)

Szkoda całkowita próg opłacalności naprawy wynosi 60% sumy ubezpieczenia w dniu powstania szkody

Suma ubezpieczenia NNW 10.000 zł 
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Ponadto zakres ubezpieczenia zapewnia:

• Pomoc ubezpieczyciela w zagospodarowaniu wraku – wartość rynkowa 
pozostałości pojazdu określana jest na podstawie notowań uzyskanych  
na platformie internetowej. Wartość wraku w rozliczeniu szkody uwzględniana  
jest w kwocie netto.

• Odpowiedzialność TU za szkody spowodowane wskutek przesunięcia  
się prawidłowo zabezpieczonego ładunku w wyniku nagłego hamowania.

• Odpowiedzialność TU w przypadku braku ważnego badania technicznego.

• Łączny limit kosztów holowania pojazdu i/lub akcji ratunkowej wynosi 20% sumy 
ubezpieczenia pojazdu i nie więcej niż 25.000 zł.

• Zwrot kosztów parkowania uszkodzonego pojazdu od dnia zgłoszenia szkody  
nie dłużej niż do dnia następnego po dokonaniu oględzin, wg przeciętnych cen 
usług tego rodzaju
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Pakiet Komunikacyjny dla pojazdów osobowych lub ciężarowych o dmc do 3,5tony rozszerzany jest o opcję Ubezpieczenia Assistance, które zapewnia między innymi 
następujące usługi:

W przypadku prowadzenia działalności: kurierskiej, przewozu osób, wynajmu pojazdów Rent a Car pojazd zastępczy nie przysługuje.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Szczególnych, dostępnych w Autoryzowanych Salonach Sprzedaży Mercedes-Benz.

Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pojazd zastępczy w 

zależności od wybranego 

wariantu przysługuje na: 7 

albo 14 dni

Wypadek – szkoda częściowa 

(likwidowana z AC)
Brak możliwości naprawy w ciągu 12h

Wypadek – szkoda częściowa 

(likwidowana z OC)

Gdy organizowane było holowanie lub pojazd nie może być bezpiecznie użytkowany (np. pęknięta lub wybita 

przednia szyba)

Wypadek – szkoda całkowita Bez żadnych warunków

Awaria Gdy organizowane było holowanie, a samochód nie może być naprawiony w ciągu 12h

Kradzież pojazdu Bez żadnych warunków

Rodzaj pojazdu zastępczego

Preferowany pojazd marki Mercedes-Benz za pośrednictwem Autoryzowanych Serwisów Mercedes-Benz.  

W przypadku braku dostępności pojazdów, Operator organizuje pojazd zastępczy z wypożyczalni  

porównywalnej klasy

Podstawienie pojazdu zastępczego Pojazd podstawiany pod adres wskazany przez Klienta

Holowanie

Bezpłatnie Wyłącznie do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz

Za dopłatą
Lokalizacja inna niż najbliższy Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz, Klient ponosi koszty wykraczające poza koszt 

holowania do Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz
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Rekomendowany Pakiet komunikacyjny OC+AC+NNW+ZK gwarantuje:

Ochrona w ramach autocasco w przypadku 

uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego 

wyposażenia, wskutek następujących zdarzeń:

All risk, co oznacza, że zakład ubezpieczeń odpowiada za wszystkie zdarzenia oprócz wymienionych na liście wyłączeń 

wyszczególnionej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (paragraf zatytułowany Wyłączenia Odpowiedzialności)

Zakres terytorialny granice geograficzne Europy + Rosja (w części europejskiej)

Wymagane zabezpieczenia zabezpieczenia fabryczne

Opcje ubezpieczenia netto lub brutto, bez względu na prowadzoną działalność i możliwości odliczania podatku VAT

Wypłaty odszkodowań netto lub brutto, analogicznie do opcji ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia
•  12 miesięcy (polisa roczna)

•   równy okresowi finansowania (polisa wieloletnia)

Suma ubezpieczenia
•   polisa roczna (pierwsze 12 miesięcy finansowania pojazdu) - stała suma ubezpieczenia

•   polisa wieloletnia – wartość pojazdu ustalana wg Tabeli Spadku Wartości

Franszyza Integralna zniesiona (0 zł) tzn., że nie ma minimalnej kwoty, od której Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność

Redukcja sumy ubezpieczenia wykupiona, czyli suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacone odszkodowania

Udział własny zniesiony

Naprawa poza granicami RP do równowartości 2.000 euro

Rozliczanie szkód częściowych

wariant serwisowy – możliwość przeprowadzenia naprawy bezgotówkowej w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz, zgodnie  

z technologią producenta i użyciem oryginalnych części bez zastosowania amortyzacji (zużycie eksploatacyjne potrącane jest  

na ogumieniu i elementach ciernych)

Szkoda całkowita próg opłacalności naprawy wynosi 60% sumy ubezpieczenia w dniu powstania szkody

Suma ubezpieczenia NNW 10.000 zł 
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Ponadto zakres ubezpieczenia zapewnia:

• Pomoc ubezpieczyciela w zagospodarowaniu wraku – wartość rynkowa 
pozostałości pojazdu określana jest na podstawie notowań uzyskanych na 
platformie internetowej. Wartość wraku w rozliczeniu szkody uwzględniana  
jest w kwocie netto.

• Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek przesunięcia 
się prawidłowo zabezpieczonego ładunku w wyniku nagłego hamowania.

• Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku braku ważnego badania technicznego.

• Zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów wkładów zamków oraz 
przekodowania modułów zabezpieczających w przypadku utraty kluczy. Warunkiem 
jest zgłoszenie faktu utraty kluczy na Policję.

• Wysokość limitu kosztów holowania dla pojazdów innych niż aniżeli podlegających 
HCA wynosi 10% sumy ubezpieczenia pojazdu (przy zastosowaniu tabeli 
deprecjacji) i do kwoty nie większej niż 20.000 zł.

• Zwrot kosztów parkowania od dnia zgłoszenia szkody nie dłużej niż do dnia oględzin 
pojazdu oraz działań w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody. Limit wynosi maksymalnie 
1.000 zł na terenie RP; 50 euro/doba w przypadku zdarzeń poza granicami RP.
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Pakiet Komunikacyjny dla pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych lub ciężarowych o dmc do 3,5 tony, rozszerzany jest o ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej 
pomocy Hestia Car Assistance (HCA), który zapewnia:

W przypadku prowadzenia działalności: kurierskiej, przewozu osób, wynajmu pojazdów Rent a Car pojazd zastępczy nie przysługuje.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Szczególnych, dostępnych w Autoryzowanych Salonach Sprzedaży Mercedes-Benz.  

Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pojazd zastępczy – okres wynajmu do wyboru 

na etapie zawierania ubezpieczenia

Szkoda komunikacyjna/wypadek

czas naprawy maksymalnie do 7 dni

czas naprawy maksymalnie do 14 dni (opcja)

Awaria czas naprawy maksymalnie do 3 dni

Kradzież pojazdu

7 dni

14 dni (opcja)

Rodzaj pojazdu zastępczego
Pojazdy osobowe – priorytet wynajmu pojazdu zastępczego marki Mercedes-Benz z Autoryzowanego Serwisu 

Mercedes-Benz; pojazd zastępczy adekwatny do klasy ubezpieczonego pojazdu

Holowanie
zgodnie z wyborem Ubezpieczonego do najbliższego punktu obsługi, jego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy,  

w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się najbliżej miejsca zdarzenia
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Rekomendowany Pakiet komunikacyjny OC+AC+NNW+ZK gwarantuje:

Ochronę w ramach autocasco w przypadku 

uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego 

wyposażenia, wskutek następujących zdarzeń:

All risk, co oznacza, że zakład ubezpieczeń odpowiada za wszystkie zdarzenia oprócz wymienionych na liście wyłączeń

wyszczególnionej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (paragraf zatytułowany Wyłączenia Odpowiedzialności)

Zakres terytorialny
granice geograficzne Europy oraz Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji, z wyłączeniem szkód kradzieżowych na terytorium Rosji, 

Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Wymagane zabezpieczenia zabezpieczenia fabryczne

Opcje ubezpieczenia netto lub brutto, bez względu na prowadzoną działalność i możliwości odliczania podatku VAT

Wypłaty odszkodowań netto lub brutto, analogicznie do opcji ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia
•  12 miesięcy (polisa roczna)

•   równy okresowi finansowania (polisa wieloletnia)

Suma ubezpieczenia
•   polisa roczna (pierwsze 12 miesięcy finansowania pojazdu) - stała suma ubezpieczenia

•   polisa wieloletnia – wartość pojazdu ustalana wg Tabeli Spadku Wartości

Franszyza Integralna 500 zł tzn., że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody przekraczające 500 zł

Redukcja sumy ubezpieczenia wykupiona, czyli suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacone odszkodowania

Udział własny zniesiony

Naprawa poza granicami RP do równowartości 2.500 euro

Rozliczanie szkód częściowych

wariant serwisowy – możliwość przeprowadzenia naprawy bezgotówkowej w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz, zgodnie 

z technologią producenta i użyciem oryginalnych części bez zastosowania amortyzacji (zużycie eksploatacyjne potrącane jest na 

ogumieniu i elementach ciernych)

Szkoda całkowita próg opłacalności naprawy wynosi 70% sumy ubezpieczenia w dniu powstania szkody

Suma ubezpieczenia NNW 10.000 zł 
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Ponadto zakres ubezpieczenia zapewnia:

• Pomoc ubezpieczyciela w zagospodarowaniu wraku – wartość rynkowa 
pozostałości pojazdu określana jest na podstawie notowań uzyskanych  
na platformie internetowej.

• Zwrot kosztów parkowania od dnia zgłoszenia szkody nie dłużej niż do 3 dni  
po wykonaniu oględzin pojazdu.

• Zwrot kosztów holowania lub transportu z miejsca wypadku pod warunkiem, że usługi 
te nie mogą być świadczone w ramach PZU Auto Pomoc. Zwrot kosztów parkowania  
i holowania nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o:

• Opcję Auto Non Stop dla samochodów zarejestrowanych jako osobowe, czyli 
pełną obsługę serwisową w przypadku szkody z AC polegającą na: odebraniu 
uszkodzonego pojazdu od ubezpieczonego, zorganizowania jego naprawy w 
serwisie, podstawieniu ubezpieczonemu pojazdu zastępczego na cały czas 
naprawy pojazdu.

• Podniesienie maksymalnej odległości holowania w ramach PZU Auto Pomoc  
ze 150 km do 1000 km.

• Zniesienie franszyzy 20 km dla świadczeń PZU Auto Pomoc, co oznacza, że wszystkie 
usługi PZU Auto Pomoc zgodnie z OWU są świadczone niezależnie od miejsca zdarzenia.
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Pakiet Komunikacyjny dla pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych lub ciężarowych o dmc do 3,5 tony rozszerzany jest o ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej 
pomocy PZU, który zapewnia:

W przypadku prowadzenia działalności: kurierskiej, przewozu osób, wynajmu pojazdów Rent a Car pojazd zastępczy nie przysługuje.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Szczególnych, dostępnych w Autoryzowanych Salonach Sprzedaży Mercedes-Benz.  

Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pojazd zastępczy – okres wynajmu do wyboru 

na etapie zawierania ubezpieczenia

Szkoda komunikacyjna/wypadek czas naprawy maksymalnie do 7 dni

Awaria czas naprawy maksymalnie do 7 dni

Kradzież pojazdu maksymalnie do 7 dni

Rodzaj pojazdu zastępczego
PZU zapewnia wynajem pojazdu klasyfikowanego w tym samym segmencie rynkowym, jednak nie wyższym niż C,  

przy czym PZU nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony, jak ubezpieczony pojazd

Holowanie
holowanie odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 150 km,  

liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania
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GAP Fakturowy.
Zachowanie wartości pojazdu.

Użytkowanie pojazdu jest ściśle związane z utratą wartości, wynikającą między innymi z eksploatacji pojazdu.

Coroczne odnowienie polisy autocasco i ustalenie wartości rynkowej pokazuje ubytek wartości pojazdu, która dla pojazdów nowych jest 
najbardziej dotkliwa w pierwszych 3 latach od zakupu.

Dlatego oferujemy możliwość utrzymania wartości fakturowej pojazdu, nawet przez okres 60 miesięcy dzięki ubezpieczeniu GAP Fakturowy.

GAP Fakturowy dotyczy ubezpieczenia ryzyka kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej, która określana jest również kasacją.

Istotą ubezpieczenia jest pokrycie różnicy jaka powstaje między wartością fakturową pojazdu nowego, a wysokością odszkodowania 
przyznanego z ubezpieczenia polisy autocasco lub polisy OC sprawcy zdarzenia.
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Ryzyka objęte zakresem ochrony
Szkoda całkowita, czyli szkoda, w której wartość naprawy przekracza próg opłacalności i rozliczona jest metodą różnicową (wartość pojazdu 
pomniejszona o wartość wraku). Za szkodę całkowitą uważa się również kradzież lub rabunek pojazdu.

Przedmiot ubezpieczenia
Strata Finansowa rozumiana jako różnica pomiędzy wartością fakturową pojazdu, a kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą wypłaconą przez 
ubezpieczyciela podstawowego (Autocasco lub OC sprawcy zdarzenia).

Zakres terytorialny granice geograficzne Europy

Pojazdy, które mogą zostać 

ubezpieczone

• marki Mercedes-Benz, o wartości fakturowej nieprzekraczającej 1.300.000 zł
• pozostałych marek, o wartości fakturowej nieprzekraczającej 500.000 zł
• nowe lub używane, nie starsze niż 6 lat w momencie zawierania umowy ubezpieczenia
• osobowe o dmc do 3,5 tony
• typu VAN o dmc do 7,5 tony
• ciężarowe/przyczepy/naczepy o dmc do 44 ton
W trakcie trwania ubezpieczenia GAP, pojazd musi posiadać ubezpieczenie autocasco.

Okres ubezpieczenia

• 24 miesiące
• 36 miesięcy
• 48 miesięcy
• 60 miesięcy

Opcje ubezpieczenia

Opcja ubezpieczenia musi być zgodna z opcją zawartej polisy autocasco. Aktualnie dostępne opcje ubezpieczeń to:
• netto
• netto + 50%
• brutto

Suma ubezpieczenia
150.000 zł dla pojazdów z Grupy Daimler
100.000 zł dla pozostałych pojazdów
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Świadczenie dodatkowe
Wypłata świadczenia dodatkowego realizowana jest wyłącznie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń nie jest i nie będzie zobowiązany  
do wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenie GAP Fakturowy. Wysokość świadczenia dodatkowego wynosi 5.000 zł

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Szczególnych, dostępnych w Autoryzowanych Salonach Sprzedaży Mercedes-Benz.

Niniejszy materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Podstawowe informacje, które należy wiedzieć o ubezpieczeniu GAP 
Fakturowy oferowanym przez Hiscox:
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Ryzyka objęte zakresem ochrony
Szkoda całkowita, czyli szkoda, w której wartość naprawy przekracza próg opłacalności i rozliczona jest metodą różnicową (wartość pojazdu 
pomniejszona o wartość wraku). Za szkodę całkowitą uważa się również kradzież lub rabunek pojazdu.

Przedmiot ubezpieczenia
Strata Finansowa rozumiana jako różnica pomiędzy wartością fakturową pojazdu a kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą wypłaconą przez 
ubezpieczyciela podstawowego (Autocasco lub OC sprawcy zdarzenia).

Zakres terytorialny Zgodny z zakresem terytorialnym określonym w polisie ubezpieczenia komunikacyjnego AC/OC (ubezpieczenie podstawowe).

Pojazdy, które mogą zostać 

ubezpieczone

Nowe lub używane pojazdy wszystkich marek, nie starsze niż 6 lat w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, o wartości nieprzekraczającej 
1.500.000 zł brutto.
Ubezpieczeniu podlegają pojazdy osobowe, dostawcze oraz ciężarowe i autobusy.
W trakcie trwania ubezpieczenia GAP, pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie autocasco.

Okres ubezpieczenia

• 24 miesiące
• 36 miesięcy
• 48 miesięcy
• 60 miesięcy

Opcje ubezpieczenia
Opcja ubezpieczenia musi być zgodna z opcją zawartej polisy autocasco. Aktualnie dostępne opcje ubezpieczeń to:
• netto
• brutto

Suma ubezpieczenia

85.000 zł
175.000 zł
330.000 zł
Uzależniona od ceny pojazdu.
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Świadczenie dodatkowe
Wypłata świadczenia dodatkowego realizowana jest wówczas, gdy odszkodowanie wypłacone przez podstawowego ubezpieczyciela OC/AC  
jest równe wartości fakturowej pojazdu. Wysokość świadczenia dodatkowego wynosi 5 % wartości fakturowej pojazdu.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w Autoryzowanych Salonach Sprzedaży Mercedes-Benz.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Podstawowe informacje, które należy wiedzieć o ubezpieczeniu GAP 
Fakturowy oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń QBE:
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Ubezpieczenie Ochrony Prawnej.
Niesiemy pomoc w spornych kwestiach.

Kto działa zgodnie z prawem powinien móc je egzekwować. Tutaj z pomocą przychodzi Ubezpieczenie Ochrony Prawnej. 

Ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem poniesienia kosztów świadczenia pomocy prawnej w razie prowadzenia sporów prawnych lub problemów prawnych, powstałych  
w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów, w odniesieniu zarówno do kierowcy, jak i pasażerów. Suma ubezpieczenia na zdarzenie to nawet 100 000 zł. 
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Podstawowe informacje, które należy wiedzieć o ubezpieczeniu  
Ochrony Prawnej Pojazdu:

Przedmiot 

ubezpieczenia

Ochrona prawnych interesów związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów mechanicznych objętych ubezpieczeniem Umową Ubezpieczenia Grupowego.
Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie ochrony prawnej i reprezentacji interesów prawnych osoby ubezpieczonej oraz pokrycie kosztów, opłat i wydatków prawnych 
w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zakres ubezpieczenia 

(wykaz problemów 

prawnych objętych 

ochroną ubezpieczenia)

1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytuły szkody na mieniu
2. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytuły szkody na osobie
3. Ochrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
4. Ochrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym
5. Reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy
6. Reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego
7. Obrona lub reprezentacja interesów prawnych osoby ubezpieczonej w sądowym postępowaniu podatkowym lub celnym dotyczącym pojazdu
8. Dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia pojazdu

Katalog kosztów, opłat 

i wydatków prawnych 

objętych ubezpiecze-

niem

1.   wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu:
          a. reprezentacji ubezpieczonego w postępowaniu cywilnym we wszystkich instancjach,
          b. obrony ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie,
          c. reprezentacji ubezpieczonego w postępowaniu administracyjnym,
          d. reprezentacji ubezpieczonego jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie  
              (koszty pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego),
2.   koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia,
3.   koszty procesu zasądzone od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa,
4.   koszty dojazdu ubezpieczonego na rozprawy w obie strony do sądów mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli stawiennictwo  
      ubezpieczonego było obowiązkowe,
5.   koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym,
6.   koszty notarialne dotyczące czynności niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z danym wypadkiem ubezpieczeniowym,
7.   koszty wyceny wartości szkody doznanej przez ubezpieczonego wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego,
8.   koszty postępowania egzekucyjnego,
9.   koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego,
10. koszty postępowania przed Sądem Najwyższym,
11. opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji ubezpieczonego przed organami administracji państwowej i samorządowej,
12. koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi,
13. koszty postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Okres ubezpieczenia
•   polisy roczne - okres 12 miesięcy
•   polisy wieloletnie - wielokrotność miesięcy równa okresowi finansowania

Suma ubezpieczenia 100.000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Szczególnych, dostępnych w Autoryzowanych Salonach Sprzedaży Mercedes-Benz. 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Systemy bezpieczeństwa.
Bądź mądry przed szkodą.

Robimy wszystko by chronić, dlatego poza wyselekcjonowanymi ofertami 
ubezpieczeniowymi zalecamy pakiety bezpieczeństwa, które w segmencie pojazdów 
dostawczych oferuje producent. Posiadanie takich pakietów, doceniane jest przez 
naszych partnerów ubezpieczeniowych, co skutkuje przyznaniem specjalnej zniżki 
w składce ubezpieczeniowej w wybranych ofertach. 

Nowe wzorce w dziedzinie bezpieczeństwa. Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy 
w wielu sytuacjach pomaga obniżyć ryzyko wypadku i zwiększyć komfort jazdy. 
W zależności od wybranego modelu, w skład Pakietu wchodzą następujące elementy:

Collision prevention assist

COLLISION PREVENTION ASSIST, element pakietu wspomagania bezpieczeństwa 
jazdy, wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub 
przeszkody i wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu. 

Łączy on wspomagane radarowo ostrzeżenie o odległości ze wspomaganiem hamowania 
asystenta układu hamulcowego BAS pro, zmniejszając ryzyko najechania na inny 
pojazd. Ostrzeżenie o odległości systemu COLLISION PREVENTION ASSIST bazuje na 
wbudowanym z przodu samochodu czujniku radarowym o średnim zasięgu, który przy 
prędkości od 30 do 160 km/h stale kontroluje odległość od poprzedzającego pojazdu 
oraz jego prędkość względną. Nieruchome przeszkody rozpoznawane są przy prędkości 
do 70 km/h.

W przypadku przekroczenia przez kilka sekund bezpiecznego odstępu od 
poprzedzającego pojazdu, na zintegrowanej tablicy wskaźników pojawia się lampka 
ostrzegawcza. Jeżeli wskutek wysokiej prędkości lub dużego przyspieszenia odległość 
ta jeszcze bardziej się zmniejszy, rozlega się dodatkowo przerywany sygnał dźwiękowy. 
Jednocześnie COLLISION PREVENTION ASSIST uruchamia asystenta układu 
hamulcowego BAS pro, który oblicza ciśnienie hamowania niezbędne do uniknięcia 
wypadku najazdowego. Jeżeli w takiej sytuacji kierowca mocno naciśnie pedał 
hamulca, asystent układu hamulcowego BAS pro w razie potrzeby automatycznie 
zwiększy ciśnienie hamowania do odpowiedniej wartości. W przypadku gwałtownego 
hamowania system ABS zapobiega blokowaniu kół. Wspomaganie siły hamowania 
przez asystenta układu hamulcowego BAS pro wyłącza się, gdy kierowca zwolni pedał 
hamulca lub minie niebezpieczeństwo kolizji.
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Sprinter

COLLISION PREVENTION ASSIST

Asystent martwego punktu

Asystent utrzymania pasa ruchu

Asystent świateł drogowych

Vito Furgon
COLLISION PREVENTION ASSIST

Asystent martwego punktu

Asystent utrzymania pasa ruchu

Klasa V

COLLISION PREVENTION ASSIST

Asystent martwego punktu

Asystent utrzymania pasa ruchu

System PRE-SAFE®

42



Mercedes-Benz Bank

Asystent utrzymania pasa ruchu

Asystent utrzymania pasa ruchu sygnałami dźwiękowymi 
i wizualnymi ostrzega kierowcę przed niezamierzoną 
zmianą pasa. System rozpoznaje przy tym zamierzoną 
zmianę pasa i nie emituje ostrzeżenia.

Wyposażony jest w kamerę umieszczoną po 
wewnętrznej stronie przedniej szyby, która rejestruje 
wyraźne oznakowania na jezdni, analizując różnice 
kontrastu między nawierzchnią a namalowanymi liniami. 
Dane z kamery oraz aktywność kierowcy przetwarza 
elektroniczny sterownik, który stwierdza, czy opuszczanie 
pasa ruchu jest działaniem zamierzonym, czy nie.  
W przypadku rozpoznania niezamierzonej zmiany pasa, 
system ostrzega kierowcę dźwiękowo i wizualnie.  
Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wypadku z powodu  
tzw. sekundowego snu lub spadku koncentracji.

Asystent martwego punktu

Asystent martwego punktu rozpoznaje pojazdy 
znajdujące się w martwym punkcie i za pomocą 
wizualnych oraz dźwiękowych ostrzeżeń pomaga 
unikać wypadków. System wykorzystuje cztery czujniki 
radarowe bliskiego zasięgu i monitoruje obszar  
martwego punktu na odległość do 3 metrów po bokach  
oraz za samochodem. System aktywuje się na zintegrowanej 

tablicy wskaźników. Funkcjonuje przy prędkości powyżej 
30 km/h.

Jeżeli w martwym punkcie znajdzie się jakiś pojazd,  
w odpowiednim lusterku zewnętrznym pojawi się 
czerwony świecący trójkąt. Jeżeli mimo tego ostrzeżenia 
kierowca włączy kierunkowskaz, otrzyma dodatkowo 
dźwiękowe ostrzeżenie przed kolizją.
Asystent martwego punktu jest dostępny tylko jako 
element pakietu wspomagania bezpieczeństwa jazdy  
i pakietu pasa ruchu. Nie jest dostępny oddzielnie.

Asystent świateł drogowych

Asystent świateł drogowych automatycznie steruje 
światłami drogowymi w zależności od sytuacji drogowej  
i komunikacyjnej, zapewniając maksymalną widoczność. 

Sterowany jest kamerą monitorującą umieszczoną 
za szybą przednią, która przez cały czas rejestruje 
otoczenie samochodu z przodu oraz ruch drogowy 
przed samochodem. W razie zmiany warunków 
oświetleniowych automatycznie włączane lub wyłączane 
są światła drogowe, zależnie od sytuacji drogowej 
i komunikacyjnej. Gwarantuje to zawsze najlepsze 
możliwe oświetlenie jezdni, odczuwalnie zwiększając 
komfort zwłaszcza w ruchu dalekobieżnym. Asystent 
świateł drogowych oferowany jest zarówno w połączeniu 
z reflektorami halogenowymi, jak i bi-ksenonowymi.

System PRE-SAFE®

Prewencyjny system ochrony pasażerów PRE-SAFE® 
potrafi wcześnie rozpoznawać niebezpieczne sytuacje 
jezdne i przezornie uruchamiać mechanizmy chroniące 
pasażerów. Wśród nich są funkcja rewersyjnego 
napinania pasów bezpieczeństwa przy fotelach 
przednich, zamknięcie otwartych okien i dachu,  
a w połączeniu z elektryczną regulacją fotela funkcja 
ustawienia fotela pasażera obok kierowcy w pozycji 
korzystnej podczas wypadku.

Inteligentny układ wczesnego rozpoznawania wypadków 
systemu PRE-SAFE® korzysta z zamontowanych  
w pojeździe czujników, np. elektronicznego systemu 
stabilizującego tor jazdy ESP® czy asystenta układu 
hamulcowego BAS PRO. Mechanizmy ochronne 
systemu PRE-SAFE® uruchamiają się na skutek 
panicznego hamowania, w ramach którego kierowca 
dąży do uzyskania większego opóźnienia niż to możliwe 
w danych warunkach drogowych oraz na skutek 
gwałtownych ruchów kierownicą wykonywanych przy 
dużej prędkości. 

System PRE-SAFE® jest dostępny opcjonalnie dla Klasy 
V i Klasy V AVANTGARDE. W połączeniu z opcjonalną 
elektryczną regulacją ustawień foteli, zakres funkcji 
systemu poszerza się o pozycjonowanie fotela obok 
kierowcy w pozycji korzystnej podczas wypadku.
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Twój Mercedes – 
niezawodny partner  
na drodze do sukcesu 
Twojej firmy.
Serwis i obsługa.

Ekonomiczność i niezawodność samochodu dostawczego Mercedes-Benz przyniesie
Twojej firmie same korzyści. Aby móc korzystać z tych zalet przez cały okres 
użytkowania pojazdu, oferujemy kompleksowe usługi serwisowe w doskonałej jakości 
Mercedes-Benz.

Oferujemy usługi, które zapewnią, że Twój Mercedes będzie zawsze w doskonałym 
stanie technicznym. Tobie zagwarantujemy przewidywalność kosztów, a Twój  
pojazd zyska profesjonalną obsługę. 

Zakres naszej oferty rozpoczyna się od Pakietu BestBasic, w ramach którego będziesz 
miał możliwość wykonywania bezpłatnych przeglądów w Autoryzowanych Stacjach 
Obsługi Mercedes-Benz. Pakiet Gwarancyjny zapewni ochronę Twojego pojazdu  
przed nieoczekiwanymi naprawami po upływie gwarancji producenta pojazdu. 
Natomiast jeśli szukasz kompleksowej obsługi pojazdu, pakiet Complete będzie 
optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie.
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BestBasic:
prostota jest najlepsza.
Pakiet przeglądów dla pojazdów dostawczych.

Korzyści:
• Teraz można kupić jednorazowo 3 i więcej przeglądów 

w cenie do 25% niższej niż w przypadku zakupu 
przeglądu bez umowy!

• Dodatkowo można korzystać ze świadczeń MobiloVan 
zapewniających pełną mobilność.

• Pełna kontrola wydatków: różne wersje BestBasic 
umożliwiające dostosowanie pakietu do Twoich potrzeb.

• Naprawy wyłącznie przy użyciu oryginalnych części 
Mercedes-Benz z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości.

• Naprawy i przeglądy wykonywane przez specjalistów 
Mercedes-Benz.

Przegląd obejmuje:
• wszystkie czynności objęte arkuszem przeglądowym;
• wymianę oleju, kompletu filtrów (w razie potrzeby), 

wymianę płynów zgodnie z arkuszem.
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Mercedes-Benz Citan i V-Class.

Gwarancja spokoju!

Przedłużenie ochrony gwarancyjnej do 5 lat!

Gwarancja Mercedes-Benz niebawem dobiega końca? Proponujemy skorzystanie z Pakietu Gwarancyjnego. To rozwiązanie, które chroni właścicieli pojazdów Mercedes-Benz 
przed kosztami nieoczekiwanych napraw po upływie 2-letniej ochrony gwarancyjnej.*

Pakiet Gwarancyjny eliminuje ryzyko wydatków związanych z nieprzewidzianymi naprawami, gwarantując spokój w trzecim, czwartym, a nawet piątym roku eksploatacji pojazdu.

Po przystąpieniu do programu właściciel pojazdu nie ponosi kosztów usług i części objętych zakresem ochrony!

Dzięki zaletom Pakietu Gwarancyjnego, Państwa pojazdem zajmują się najlepsi specjaliści z Autoryzowanych Serwisów Mercedes-Benz, którzy korzystają wyłącznie  
z oryginalnych części. Dodatkowo decydując się na sprzedaż pojazdu samochód zyskuje atut w oczach nowego Nabywcy. Pojazd z dodatkową ochroną jest wart więcej!
Pakiet Gwarancyjny zaczyna obowiązywać pierwszego dnia po upływie 2-letniej ochrony gwarancyjnej. Dzięki temu łączny okres ochrony pojazdu wydłuża się nawet do 5 lat!

Oferujemy dwa warianty długości ochrony pojazdu i przebiegu pojazdu:

*12 miesięcy gwarancji kodeksowej i 12 miesięcy Okresu Bezpłatnych Napraw
** Umowa grupowego ubezpieczenia pomiędzy Mercedes-Benz Leasing Polska a CG Car-Garantie

miesiące miesiące  / 240 000 km24 24 

miesiące miesiące  / 300 000 km

Pakiet Gwarancyjny Van**

24 36
Gwarancja Fabryczna*

Pakiet Gwarancyjny Van**Gwarancja Fabryczna*

miesiące miesiące  / 120 000 km24 24 

miesiące miesiące  / 150 000 km

Pakiet Gwarancyjny**

24 36
Gwarancja Fabryczna*

Pakiet Gwarancyjny**Gwarancja Fabryczna*
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I. Zakres Ochrony
Pakiet Gwarancyjny obejmuje wszystkie podzespoły opisane w umowie gwarancyjnej pojazdu z wyjątkiem poniższych wyłączeń eksploatacyjnych:

• Opony, felgi
• Źródła oświetlenia (żarówki, ksenony, LED)
• Świece zapłonowe i żarowe
• Akumulatory
• Amortyzatory
• Elementy układu wydechowego (oprócz elektronicznych części układu AGR,  
    katalizatora i filtra DPF)
• Elementy tapicerki
• Uszkodzenia szyb
• Uszkodzenia wynikłe z zanieczyszczenia układu paliwowego
• Elementy zużywające się eksploatacyjnie: pióra wycieraczek, okładziny tarczy  
    sprzęgła, okładziny i klocki hamulcowe, tarcze i bębny hamulcowe, paski klinowe  
    oraz kontrola stanu tych elementów

• Części i materiały używane/wymieniane przy przeglądach, kontrolach,  
    konserwacjach, pracach regulacyjnych i pomiarowych oraz filtry i wkłady filtrów
• Płyny eksploatacyjne takie jak np.: paliwa, oleje, płyny układu chłodzenia, oleje  
    hydrauliczne, smary, czynniki robocze klimatyzacji, środki czyszczące i ich kontrola,  
    napełnianie lub uzupełnianie
• Prace regulacyjne nie wynikające z technologii naprawy, w tym regulacje elementów  
    nadwozia i zderzaków
• Usuwanie hałasów/szumu wiatru, skrzypienia i klekotania
• Uszkodzenia wynikłe z przeciążenia pojazdu
• Wady estetyczne powłok lakierniczych
• Dodatkowe wyposażenie pojazdu niedopuszczone przez Daimler AG i poza  
    fabrycznym zakresem dostawy

Szczegółowy zakres ochrony zawarty jest w OWU „Pakiet Gwarancyjny”.

II. Realizacja napraw

W kraju:
Po przystąpieniu do programu, naprawy na terytorium Polski są przeprowadzane bezgotówkowo za pośrednictwem wyłącznie Autoryzowanych Serwisów Mercedes-Benz –
analogicznie do napraw gwarancyjnych! Takie rozwiązanie oznacza szybszy proces realizacji naprawy i komfort naprawy.

Na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii:
Jeżeli do usterki doszło w trakcie pobytu poza terytorium Polski, należy skontaktowć się z infolinią CarGarantie, która udzieli niezbędnej pomocy. Naprawy mogą być
wykonywane w dowolnym Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz na terenie UE, Norwegii i Szwajcarii. Koszty zaakceptowanych napraw i części objętych zakresem 
ubezpieczenia, również podlegają pełnemu zwrotowi!

W przypadku dodatkowych pytań polecamy kontakt z Doradcą Handlowym w salonie sprzedaży Mercedes-Benz.

Z myślą o pojazdach używanych posiadających gwarancję fabryczną, przygotowaliśmy Pakiet Komfort.
Dzięki temu łączna ochrona gwarancyjna może wydłużyć się aż do 6 lat!
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Mercedes-Benz Vito i Sprinter.

Gwarancja spokoju!

Przedłużenie ochrony na układ napędowy do 5 lat!

Gwarancja Mercedes-Benz niebawem dobiega końca? Proponujemy skorzystanie z Pakietu Gwarancyjny Van. To rozwiązanie, które chroni właścicieli pojazdów Mercedes-Benz 
przed kosztami nieoczekiwanych napraw po upływie 2-letniej ochrony gwarancyjnej.*

Pakiet Gwarancyjny Van eliminuje ryzyko wydatków związanych z nieprzewidzianymi naprawami, gwarantując spokój w trzecim, czwartym, a nawet piątym roku eksploatacji pojazdu.

Po przystąpieniu do programu właściciel pojazdu nie ponosi kosztów usług i części objętych zakresem ochrony!

Dzięki zaletom Pakietu Gwarancyjnego Van Państwa pojazdem zajmują się najlepsi specjaliści z Autoryzowanych Serwisów Mercedes-Benz, którzy korzystają wyłącznie  
z oryginalnych części. Dodatkowo decydując się na sprzedaż pojazdu samochód zyskuje atut w oczach nowego Nabywcy. Pojazd z dodatkową ochroną jest wart więcej!

I. Okres Obowiązywania Ubezpieczenia
Pakiet Gwarancyjny Van zaczyna obowiązywać pierwszego dnia po upływie 2-letniej ochrony gwarancyjnej. Dzięki temu łączny okres ochrony układu napędowego wydłuża się nawet do 5 lat!

Oferujemy dwa warianty długości ochrony pojazdu i przebiegu pojazdu:

*12 miesięcy gwarancji kodeksowej i 12 miesięcy Okresu Bezpłatnych Napraw
** Umowa grupowego ubezpieczenia pomiędzy Mercedes-Benz Leasing Polska a CG Car-Garantie

miesiące miesiące  / 240 000 km24 24 

miesiące miesiące  / 300 000 km

Pakiet Gwarancyjny Van**

24 36
Gwarancja Fabryczna*

Pakiet Gwarancyjny Van**Gwarancja Fabryczna*

miesiące miesiące  / 120 000 km24 24 

miesiące miesiące  / 150 000 km

Pakiet Gwarancyjny**

24 36
Gwarancja Fabryczna*

Pakiet Gwarancyjny**Gwarancja Fabryczna*
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Ochrona obejmuje następujące elementy konstrukcyjne (lista ma charakter zamknięty):

Silnik:
blok silnika, głowica silnika, uszczelka głowicy, miska olejowa; układ korbowo-tłokowy: wał korbowy, korbowody, tłoki, tuleje cylindrowe, panewki korbowodowe i główne; 
układ rozrządu: wałek rozrządu, łańcuch rozrządu, pasek rozrządu, napinacz, rolka, pokrywa rozrządu, koła rozrządu, zawory, dźwignie zaworowe, pokrywa zaworów; pompa 
paliwowa, pompa wtryskowa, wtryskiwacze, przewody wtryskowe; turbosprężarka; sprężarka powietrza; kolektor ssący i kolektor wydechowy; pompa wodna; sprzęgło 
wiskotyczne; rozrusznik, alternator, regulator; pompa olejowa i chłodnica oleju; koło zamachowe; termostat; koła pasowe i napinacz (do alternatora i pompy wodnej).

Napęd:
skrzynia biegów manualna/automatyczna: obudowa, wszystkie elementy wewnętrzne; skrzynia rozdzielcza: flansza, obudowa, wały, wszystkie elementy wewnętrzne; siłownik 
zmiany biegów; przetwornik momentu obrotowego; zawory sterujące; przystawka odbioru mocy (PTO) (fabrycznie montowana); chłodnica oleju skrzyni biegów; pompa oleju 
skrzyni biegów, miska olejowa; retarder elektryczny, hydrauliczny; wały napędowe; łożyska podporowe wałów napędowych; tłumik drgań skrętnych (wał Kardana).

Osie:
obudowa mostu napędowego; wałek atakujący z kołem talerzowym; mechanizm różnicowy, blokada mechanizmu różnicowego; przeguby i półosie napędowe.

Uszczelki, pierścienie samouszczelniające, pierścienie uszczelniające wału, węże, rury, drobne elementy, świece zapłonowe i świece żarowe tylko w przypadku, jeśli straciły 
sprawność w związku przyczynowo-skutkowym z podlegającym ubezpieczeniu uszkodzeniem elementu konstrukcyjnego wymienionego wyżej.

Szczegółowy zakres ochrony zawarty jest w OWU „Pakiet Gwarancyjny VAN”.

II. Realizacja napraw

W kraju:
Po przystąpieniu do programu, naprawy na terytorium Polski są przeprowadzane bezgotówkowo za pośrednictwem wyłącznie Autoryzowanych Serwisów Mercedes-Benz – 
analogicznie do napraw gwarancyjnych! Takie rozwiązanie oznacza szybszy proces realizacji naprawy i komfort naprawy.

Na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii:
Jeżeli do usterki doszło w trakcie pobytu poza terytorium Polski, należy skontaktować się z infolinią CarGarantie, która udzieli niezbędnej pomocy. Naprawy mogą być 
wykonywane w dowolnym Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz na terenie UE, Norwegii i Szwajcarii. Koszty zaakceptowanych napraw i części objętych zakresem 
ubezpieczenia, również podlegają pełnemu zwrotowi!

W przypadku dodatkowych pytań polecamy kontakt z Doradcą Handlowym w salonie sprzedaży Mercedes-Benz.

Z myślą o pojazdach używanych posiadających gwarancję fabryczną, przygotowaliśmy Pakiet Komfort Van.
Dzięki temu łączna ochrona gwarancyjna może wydłużyć się aż do 5 lat!
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Umowa Complete:
kompletne bezpieczeństwo.
Pakiet typu „full service”. Obszerny i kompleksowy.

Umowa serwisowa Complete to najlepsza opcja pełnego, dodatkowego zabezpieczenia pojazdu. 
Obszerny pakiet świadczeń opłacany jest w stałych, miesięcznych ratach i obejmuje wszystkie 
prace i czynności związane z serwisowaniem pojazdu takie jak:
• przeglądy okresowe;
• naprawy o charakterze gwarancyjnym;
• wymiana części eksploatacyjnych.

Korzyści:
• Trwała redukcja kosztów eksploatacji floty dzięki niższym cenom części i robocizny.
• Możliwość korzystania ze świadczeń mobilnościowych w ramach MobiloVan.
• Wyższa wartość pojazdu w przypadku odsprzedaży.
• Przewidywalność kosztów dzięki stałej racie miesięcznej. 
• Naprawy wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel Autoryzowanych Serwisów, 

zgodnie  
z technologią producenta i przy użyciu oryginalnych części zamiennych Mercedes-Benz.

• Bezgotówkowe dokonywanie przeglądów i napraw na terenie całego kraju.

Świadczenia:
• bezgotówkowe rozliczenie kosztów napraw;
• kontrola rachunkowa;
• bezpłatna pomoc drogowa w całej Europie.

Autoryzowany Serwis zapewnia Ci pomoc serwisową 24 godziny na dobę i gwarantuje mobilność nawet 
do 30 lat – warto stale serwisować swój samochód w Serwisie Mercedes-Benz!

MobiloVan
Przeglądy wykonywane w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz 
odnawiają świadczenia MobiloVan do kolejnego przeglądu. 
Świadczenia zapewniające mobilność:

Service24h 
W przypadku awarii lub potrzeby pomocy po wypadku zadzwoń 
na bezpłatny telefon 00 800 37 77 77 777. Mercedes-Benz 
Service24h zadba o przywrócenie sprawności pojazdu.

Dojazd na miejsce awariii powrót
Pokrycie kosztów przejazdu
fachowca w obie strony

Holowanie
Bezpłatne holowanie do
najbliższego Autoryzowanego
Serwisu Mercedes-Benz

Taksówki/środki
komunikacji publicznej
Do 260 zł brutto

Hotel
Do 3 dni roboczych
dla każdej osoby

Pomoc na miejscu awarii
Jeśli koszt naprawy
na miejscu awarii nie
przekracza 600 zł brutto

Odbiór i zwrot pojazdu
po naprawie
W promieniu 50 km od ASO

Samochód zastępczy
Do 3 dni roboczych, model
zależy od dostępności

Samolot/kolej
Do 1600 zł brutto na osobę
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Mobilność nie zna 
granic. Podobnie jak 
nasza usługa.
Obsługa Flot Samochodowych.

Prowadzisz firmę i szukasz rozwiązań flotowych? Jesteś w odpowiednim miejscu. 
Daimler Fleet Management oferuje kompleksowe rozwiązania w obszarze 
finansowania, obsługi oraz zarządzania flot samochodowych dostępnych na polskim 
rynku marek pojazdów.

U nas otrzymasz kompletne rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na własnej 
działalności. My zajmiemy się obsługą pojazdów. Nasze rozwiązanie nie tylko 
odciąży Cię w kwestiach zarządzania pojazdami, lecz również zagwarantuje ich stałe 
koszty użytkowania. Dzięki temu kwestie związane z samochodami w firmie będą 
przewidywalne w perspektywie kilku lat.
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Wraz z rozwojem firmy rosną potrzeby związane  
z pojazdami, co niesie ze sobą konieczność rozbudowy 
części administracyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki Daimler 
Fleet Management wcale nie musi tak być. Przecież 
pojazdy to kolejne narzędzia potrzebne do prowadzenia 
działalności, więc czemu nie oddać tych obowiązków 
komuś, kto się na tym zna? Nasze rozwiązania 
łączą finansowanie pojazdów z szeroką paletą usług 
potrzebnych, by w sposób efektywny użytkować pojazdy, 
co przekłada się na utrzymanie wysokiej mobilności 
użytkowników. Z perspektywy prowadzonej przez 
Ciebie działalności właśnie o to chodzi. Przecież wysoka 
mobilność Twoich pracowników pozwoli realizować 
założone cele, a wsparcie Daimler Fleet Management 
zagwarantuje dodatkowo stałe koszty i minimalizację ryzyk 
związanych z eksploatacją pojazdów.

Przeglądy i naprawy
Zapewniamy stałe, zryczałtowane koszty obsługi 
serwisowej pojazdu w całym czasie trwania umowy. 
Efektywnie zarządzamy całym procesem autoryzacji 
napraw. Dzięki sprawdzonej sieci dostawców 
i partnerów zapewniamy obsługę wysokiej jakości 
oraz terminowość.

Ubezpieczenie
Znajdziemy optymalny pakiet ubezpieczeń dla Twoich 
potrzeb. Kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające Cię 
na każdą ewentualność.

Zarządzanie szkodami komunikacyjnymi
Od momentu pierwszego zgłoszenia zajmiemy się 
wszystkim, co trzeba. Pojazd zostanie odholowany  
do Autoryzowanej Stacji Obsługi, a my pomożemy  
w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody. 
Użytkownik pojazdu otrzyma samochód zastępczy,  
by dalej pozostać mobilnym.
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Mobilność przede wszystkim.

Obsługa opon
Z pomocą naszych partnerów zapewnimy Ci 
sezonową wymianę opon oraz ich składowanie. 
Dzięki mobilnej komunikacji umówimy użytkownika 
pojazdu w dogodnym miejscu i czasie na wymianę 
opon, kiedy przyjdzie na to czas.

Karty paliwowe
Zarządzanie paliwem jest istotnym aspektem 
zarządzania flotą. Dzięki umowom z dostawcami 
paliwa możemy znaleźć odpowiedni system dla Twojej 
firmy. Dzięki niemu otrzymasz jedną zbiorczą fakturę 
w miesiącu i będziesz miał wszystko pod kontrolą. 
Natomiast Twoi pracownicy będą mogli bezgotówkowo 
tankować pojazdy na wybranych stacjach 
benzynowych.

Zarządzanie pojazdami
Zagwarantuje Twojej firmie swobodę i możliwość 
skupienia się na własnej działalności oraz minimum 
obowiązków administracyjnych związanych  
z użytkowanymi pojazdami.

Oprócz finansowania opartego o rynkową wartość 
końcową zapewniamy usługi w obszarach:
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Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
tel. +48 22 312 77 00

Przedsiębiorstwa należące do Grupy Daimler AG


