
Cobertura de todas as manutenções preventivas estabelecidas no manual de manutenção do veículo por
um período e quilometragem determinados.

Veículos 0 km e usados até 5 anos.

Contrato: de 1 a 5 anos.

Pagamento: parcela única, mensais
ou incluso no financiamento do veículo.

Manutenção Preventiva: Peças, Óleos, Fluídos e Mão de Obra.

Cobertura das trocas de Óleos dos Agregados (Motor, Câmbio e Eixo), Elemento do Filtro de Óleo do Motor
e Mão de Obra, conforme estabelecidos nos intervalos previstos no manual de manutenção do veículo, em

(1)um período e quilometragem determinados. 

Características
Veículos 0 km e usados até 5 anos.

Contrato: de 1 a 5 anos.

Pagamento: parcela única ou incluso
no financiamento do veículo.

Cobertura de todas as manutenções preventivas do veículo e corretivas para os itens que
(2)

se desgastam pelo uso natural e adequado do veículo (incluindo peças e mão de obra)  por um
período e quilometragem determinados.

Características
Veículos 0 km

Contrato: de 3 a 5 anos Pagamento: parcelas mensais.

Manutenção Preventiva
+ Manutenção Corretiva 

Serviço de Reboque e
(3)

Deslocamento Mecânico

Mão de obra especializada e certificada pela fábrica.

Atendimento em toda a rede de concessionários;

Qualidade e garantia Mercedes-Benz;

Benefícios

Contratos de Manutenção
Mercedes-Benz

para Veículos Comerciais
Bom para o seu veículo, rentável para o seu negócio



No interesse do desenvolvimento tecnológico e comercial, a Mercedes-Benz do Brasil reserva-se ao direito de alterar as características de cobertura dos serviços e produtos sem  prévio .
Reprodução total ou parcial proibida sem prévia autorização da Mercedes-Benz do Brasil. Imagens meramente ilustrativas. Mantenha a cidade limpa, não jogue este folheto nas vias públicas.

aviso

Motor

Óleos e Fluídos

Peças

Mão de Obra

Revisões Preventivas

Manutenções Corretivas

ModalidadesCoberturas

Caixa de Transmissão

Eixo Diferencial

Retarder

Fluído de Freio

Fluído de Embreagem

Graxa (Engraxamento dos Chassis e Peças Móveis)

Graxa do Cubo de Roda

Líquido de Arrefecimento

Suspensão da Cabina

Elemento do filtro de óleo do motor

Anéis escoamento/enchimento do carter, caixa de transmissão e eixo diferencial

Anel de vedação do cubo de roda

Cartucho secador de ar do freio

Elemento do filtro de ar do motor

Filtro do ar condicionado (pólen)

Elemento do filtro principal de combustível

Elemento do filtro separador de água

Filtro do ADBLUE (EURO 5)

Junta da tampa do cabeçote

Travas do cubo de roda

Troca de óleo dos agregados

Demais serviços de mão de obra da revisão

Peças, mão de obra, óleos e fluídos para reparos em geral

Motor

Caixa de Transmissão

Eixo Diferencial

Embreagem completa

Alternador

Amortecedor da cabina

Anéis vedadores

Buchas e amortecedores

Correias

Coxins

Faróis e lanternas com defeito proveniente de falha elétrica

Feixe de molas (mediante análise técnica)

Mecanismo do vidro (manual e elétrico)

Módulos eletrônicos

Motor de partida

Palhetas do limpador de parabrisa

Quinta-roda (lubrificação, regulagem e ajustes)

Rolamentos

Tubulação do escapamento

Outras Coberturas

Guincho

Socorro mecânico no local da pane

 (1) Esta modalidade não dispensa a execução dos demais itens previstos nas Revisões Preventivas, conforme Manual do Veículo.
 (2)   Exceto: falhas operacionais, colisões, itens de acabamento, lâmpadas, baterias e implementos.
 (3)  Mercedes Assistance durante o período de garantia do veículo. Serviço de Reboque e Deslocamento Mecânico durante o período de Contrato de Manutenção.
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