
Viena komanda 
neierobežotai mobilitātei.
MobiloVan. Bezmaksas tehniskā palīdzība uz ceļa visā Eiropā.



Ceļo ar mierīgu prātu. Līdz pat 30 gadiem.

Ātra un kvalitatīva tehniskā palīdzība, kādu 
to sagaidāt no Mercedes-Benz.

Ja Jūsu auto radīsies tehniskas problēmas, kas neļaus 
turpināt ceļu - mēs būsim klāt jebkurā diennakts laikā. 
Mēs atgriezīsim Jūsu automobili kustībā, lai Jūsu bizness 
neapstātos. MobiloVan1 ietver ātru tehnisko palīdzību, kā 
arī maiņas automobili.

Veiciet apkopes autorizētā Mercedes-Benz servisā un 
izbaudiet priekšrocības ko sniedz Mobilo Van1:

•  Ātra un kvalitatīva tehniskā palīdzība, kādu to sagaidāt 
no Mercedes-Benz

•  Programma automātiski pagarinās no apkopes līdz 
apkopei, līdz pat 30 gadu ilgā periodā

•  Iespējams atgriezties programmā jebkurā laikā, arī pēc 
vairākiem gadiem

• Attiecas uz Citan, Vito un Sprinter

Piemērojamība 

Visiem Citan, Vito un 
Sprinter ar reģistrācijas 
datumu sākot no 
01/10/2012

Pagarinājums 

Veicot apkopi Mercedes-
Benz autorizētā servisā, 
līdz nākamajam apkopes 
termiņam

Atgriešanās
Veicot apkopes 
autorizētā 
Mercedes-Benz 
servisā

Beznosacījumu garantijas 
termiņš 2 gadi

Pagarinājums no apkopes līdz apkopei,  
līdz 30 gadiem no pirmās reģistrācijas datuma



Kopskats par MobiloVan1 
pakalpojumiem.

Lai kur Jūs būtu - savā mītnes valstī vai ārzemēs, 
Mercedes-Benz nodrošinās Jums spēju atkal pārvietoties. 
Pateicoties blīvam servisu tīklam visā Eiropā, mēs 
atgriezīsim Jūsu auto kustībā, turpat bojājumu  
rašanās vietā.

Pārvietojies brīvi pa visu Eiropu

1 Attiecas uz automobiļiem ar pirmo reģistrācijas datumu sākot no 01/10/2012, 
saskaņā ar piemērojamības nosacījumiem. 2 Tehnisku bojājumu gadījumā, kad nav 
iespējams turpināt ceļu. Remontdarbu laikā, kurus sedz garantija vai tiek 
piemērota rūpnīcas atlaide un kuri ilgst vairāk kā divas darba stundas.   

3Automobiļa modelis atkarīgs no pieejamības  4Līdz 3 darba dienām.

Brauciens uz/no negadījuma vietu: 
tehniķa brauciena izmaksas līdz negadījuma  
vietai un atpakaļ.
Palīdzība uz vietas: 
nelielu remonta darbu izmaksas negadījuma 
vietā līdz EUR 150,- (iesk.PVN).
Evakuēšana: 
līdz tuvākajam, autorizētajam Mercedes-Benz 
servisa centram.
Taksometrs/atgriešanas pakalpojums/
sabiedriskais transports:  
līdz pat EUR 75,- (iesk. PVN).
Automobiļa transportēšanas pakalpojums2: 
50 km rādiusā no Mercedes-Benz servisa.

Maiņas automobilis:2, 3 

remonta laikā, līdz trīs darba dienām.

Lidojums vai brauciens ar vilcienu: 

līdz EUR 400,- ( iesk. PVN) par personu.

Viesnīca4 

Jums un Jūsu pasažieriem līdz EUR 400,-  
(iesk. PVN) par personu.



Vairāk informācijas par Mercedes-Benz MobiloVan skatīt:  
www.mercedes-benz.lv

Lūdzu ievērot: Pēc bukleta izdošanas (09/2015) var tikt veiktas izmaiņas  
produktiem un pakalpojumiem. Tas var saturēt konkrētus modeļus un 
pakalpojumus, kas nav pieejami konkrētās valstīs. Tiek paturētas tiesības uz 
drukas kļūdām, kļūmēm un izmaiņām. Par noteikumiem, kuri ir spēkā citās 
valstīs, skatīt www.mercedes-benz.com


