Prilagojena servisna ponudba

za

Sprinter

Napreden, učinkovit, zanesljiv.
Mercedes-Benz Sprinter.
Posebej prilagojen servisni paket za vaše vozilo Mercedes-Benz Sprinter vam prinaša ugoden in celovit servis
vozila, ki zagotavlja popolno brezskrbnost na vaših poteh.

Servisni paket vključuje menjavo:
•
•
•
•

filtra olja,
filtra zraka,
kabinskega filtra in
motornega olja.

Cena z delom:

od 290,00 € + DDV
Vi povejte kdaj, mi bomo potrdili. Rezervacija termina za vaš servis: 01 365 82 40

Vse cene so navedene brez DDV-ja. Akcija velja od 18. 10. do 31. 12. 2021 oz. do razprodaje zalog. Možne so napake v tekstu. Slike so simbolične.
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Mercedes zimski kompleti koles.

= 100%

Popolna kombinacija. Prišel je čas, da se pripravite na sneg in led.
Popolna kombinacija. Prišel je čas, da se pripravite na sneg in led.
Kakovost
povezana z zvezdo zagotavlja:
Kakovost povezana z zvezdo zagotavlja:
učinkovitost v hladnem vremenu,
optimalna prilagojenost vašemu vozilu,
izpolnjuje visoke varnostne standarde in zahtevna merila,
ustrezen profil in zagotovljena stabilnost,

Razreddolgoročno
V / Vito
in Sprinter
zagotovljen lep videz.
17¨

16¨

16¨

Razred V / Vito (model 447)

Sprinter (model 910)

Sprinter (model 907)

Alu. Platišče (5 palično) s TPM* senzorjem s
Michelin Pilot Alpin 5
235/55 R17 103V
Q44019151009E (L), Q44019151010E (D)

Jeklena platišča brez TPM* senzorjev s
Pirelli Carrier Winter MO-V**
225/65 R16 112/110 R
Q44016171015E

Jeklena platišča brez TPM* senzorjev s
Pirelli Carrier Winter MO-V**
235/65 R16 118/116 (115) R(S)
Q44016171016E
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Cena za set kompletov koles: set kompletov koles vsebuje 4 kompletna kolesa. Pokrovi pesta koles niso vključeni v ceno.
Ustrezne komplete zimskih koles Mercedes določite po številki šasije vašega vozila.
Na voljo tudi obsežna ponudba pnevmatik različnih dimenzij in proizvajalcev. Za več informacij pokličite:

Nova oznaka EU za pnevmatike: večja transparentnost, manj izpustov.

041 50 10 60

Poskrbite za večjo varnost in boljšo vidljivost.
S 1. majem 2021 Evropska unija uvaja novo uredbo o označevanju pnevmatik v zvezi s porabo goriva in drugimi parametri.
To vam bo omogočilo zavestno izbiro pnevmatik, ki zagotavljajo nižjo porabo goriva. To lahko tako pri zasebnih kot tudi pri
poslovnih vozilih prispeva k nižjim stroškom in nižjim izpustom. Poleg tega nova veljavna oznaka za pnevmatike, uvedena
s to uredbo, prispeva k cilju EU, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost. Cestni promet in zmanjšanje izpustov CO2,
ki jih povzroča, pri doseganju tega cilja igrata pomembno vlogo.

Akcijske cene originalnih metlic brisalcev.
Značilnosti nove oznake EU za pnevmatike:

Metlice brisalcev za
model Sprinter

Trgovsko ime oz.
blagovna znamka dobavitelja
Velikost pnevmatike, indeks nosilnosti in hitrosti

Cena z menjavo:

od 39,00 € + DDV

Razred učinkovitosti porabe goriva
in koeficient kotalnega upora.
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena)
do “E” (najslabša ocena)

do
15 % p
opust
Koda QR za vsako identifikacijsko oznako
+ brez
plač
menja na
va
Identifikacijska oznaka tipa pnevmatike

tipa pnevmatike s povezavo do evropske
podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Oprijem na mokri podlagi
in zmogljivostni razred.
Lestvica ocen od “A” (najboljša ocena)
do “E” (najslabša ocena)

Vse cene so navedene brez DDV-ja. Akcija velja od 18. 10. do 31. 12. 2021 oz. do razprodaje zalog. Možne so napake v tekstu. Slike so simbolične.
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