Oryginalne Części Mercedes-Benz EconomyLine. Klucz do korzyści.
Twój Mercedes pozostanie prawdziwym Mercedesem nawet z dużym przebiegiem i ograniczonym budżetem.

D

la wszystkich, którzy poszukują przystępnej ceny
bez uszczerbku na jakości.
Po co wybierać między ceną a jakością? Przecież nawet od Mercedesów z dużym przebiegiem oczekuje się, że będą nadal ekonomiczne,
a przy tym pozostaną oryginalnym produktem. Dokładnie tę zasadę wcieliliśmy w życie w programie Oryginalnych Części Mercedes-Benz
EconomyLine: części, które pozwalają ograniczyć koszty bez narażania na szwank wypróbowanej i sprawdzonej jakości charakterystycznej
dla produktów Mercedes-Benz. Każda część jest odbudowywana, kontrolowana i badana zgodnie ze standardami jakości MercedesBenz w wydajnym procesie, który pozwala oszczędzać zasoby. W efekcie uzyskujemy szeroki asortyment ekonomicznych Oryginalnych
Części Mercedes-Benz EconomyLine, który nieustannie rozwijamy. Dzięki Autoryzowanym Serwisom Mercedes-Benz części są dostępne
na miejscu w bardzo krótkim czasie. Oryginalne Części Mercedes-Benz EconomyLine to także oszczędność cennych surowców i energii.
Niższe koszty odczuwają bezpośrednio nasi Klienci.

Przekonaj się sam!
O Oryginalne Części Mercedes-Benz EconomyLine pytaj w naszych Autoryzowanych
Serwisach Mercedes-Benz Trucks.
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Oryginalne Części Mercedes-Benz EconomyLine.

Cztery poważne argumenty finansowe
przemawiające za wyborem
Oryginalnych Części Mercedes-Benz
EconomyLine:
• Niskie koszty części zamiennych
• Gwarantowana jakość Mercedes-Benz
• Doskonała dostępność
• Poszanowanie zasobów
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T

wój klucz
do niskich kosztów części.
Kto nie lubi dobrej okazji? W przypadku Oryginalnych Części Mercedes-Benz EconomyLine możesz mieć pewność,
że niska cena nie oznacza gorszej jakości. Zastosowany przez nas proces odbudowy pozwala zmniejszyć ilość
zużywanych zasobów. W ten sposób generujemy oszczędności, którymi dzielimy się z naszymi Klientami. Ponadto
przy zakupie części odbudowanej fabrycznie można w atrakcyjnej cenie odsprzedać część zużytą*.
Kolejne korzyści to szybka dostępność części i ich dokładne dopasowanie. Dzięki temu czas spędzony w warsztacie
zostaje ograniczony do niezbędnego minimum. Co więcej na czasie można zaoszczędzić już podczas składania
zamówienia, ponieważ tylko Autoryzowane Serwisy Mercedes-Benz dysponują bezpośrednim dostępem do oferty
Oryginalnych Części Mercedes-Benz EconomyLine. To rozwiązanie sprawia, że nasi Klienci w opłacalny sposób i bez
zbędnych problemów mogą wrócić na trasę.

* Zużyte części są przyjmowane w rozliczeniu, jeśli spełniają aktualne wymogi dotyczące zwrotów. Szczegóły dostępne w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz.
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Sprytne rozwiązania
oszczędzające pieniądze i czas.
• Niższe koszty części zamiennych
• Oszczędności na kosztach pracy
• Krótsze przestoje
• Krótszy czas realizacji zamówienia
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T

wój klucz
do gwarantowanej jakości Mercedes-Benz.
Niezawodność nie jest kwestią wieku. Klienci Mercedes-Benz słusznie oczekują najwyższej jakości, doskonałego dopasowania
i trwałości. My również wysoko stawiamy poprzeczkę Oryginalnym Częściom Mercedes-Benz EconomyLine. Wykorzystując
nam tylko znaną specjalistyczną wiedzę, starannie demontujemy, oczyszczamy i odbudowujemy używane części. Zużyte części
składowe są automatycznie wymieniane na Oryginalne Części Mercedes-Benz. Pozostałe są dokładnie sprawdzane zgodnie
z wymagającymi standardami Mercedes-Benz. Działania takie jak instalacja najnowszych aktualizacji oprogramowania modułów
sterujących wymienianych zespołów pomagają w poprawie osiągów i zmniejszeniu zużycia paliwa.
W rezultacie uzyskujemy najnowocześniejszą Oryginalną Część Mercedes-Benz EconomyLine, która pod każdym względem
spełnia wysokie wymogi Mercedes-Benz, a przy tym zapewnia najlepsze dopasowanie. Dajemy nie tylko słowo, ale przede
wszystkim pewność pełnej funkcjonalności.
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Oryginalne Części Mercedes-Benz EconomyLine.

Gwarantowana jakość Mercedes-Benz
dzięki specjalistycznej wiedzy producenta.
• Skrupulatny proces odbudowy dostosowany
do indywidualnych potrzeb
• Doskonałe dopasowanie
• Najlepsze osiągi
•	Wszystkie zużyte części składowe zastępowane Oryginalnymi
Częściami Mercedes-Benz
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T

wój klucz
do pełnej dostępności.
Kto lubi czekać na powrót pojazdu z warsztatu? Przestoje oznaczają nie tylko irytację; potrafią szybko rozłożyć
harmonogram na łopatki. W trudnej sytuacji najważniejsze jest, by wszystkie części potrzebne do naprawy były
dostępne jak najszybciej. Dzięki temu można sprawnie powrócić na trasę.
Cały czas analizujemy i rozwijamy szeroki asortyment Oryginalnych Części Mercedes-Benz EconomyLine.
Aktualnie obejmuje on ponad 23 tysiące produktów: od rozruszników i alternatorów po kompletne silniki.
Jak wszystkie Oryginalne Części Mercedes-Benz, są one łatwo i szybko dostępne w dowolnym Autoryzowanym
Serwisie Mercedes-Benz.
• Większe zespoły (silniki i układy skrzyni biegów)
• Części mechaniczne
• Układy wtryskowe i oczyszczania spalin
• Systemy elektryczne i urządzenia elektroniczne
• Alternatywne systemy napędowe
Szybie naprawy i minimalne przestoje.
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Doskonała dostępność
dzięki naszej szerokiej ofercie produktowej
i rozległym kanałom dystrybucji.
• Ponad 23 tysiące produktów dla samochodów osobowych, vanów
i ciężarówek
• Dostępne we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz Trucks
• Szybkie zamawianie
• Krótkie czasy realizacji
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T

wój klucz
do odbudowy i poszanowania zasobów.
Dla wielu osób kwestia zrównoważonego rozwoju wiąże się z ekologią. Teraz może mieć swoje przełożenie również
na ekonomię. W porównaniu z procesem wytwarzania nowych części, produkcja Oryginalnych Części
Mercedes-Benz EconomyLine to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale i dużych ilości energii oraz surowców.
Oznacza to, że każdego roku oszczędzamy tysiące ton surowców i dziesiątki tysięcy megawatogodzin energii.*
Ile dokładnie? Niezależny organ badawczy TÜV Süd przeprowadził analizę i sporządził ocenę cyklu życia części.
Wynika z niej przykładowo, że proces odbudowy jednego silnika wysokoprężnego OM906 wytwarza
o 527 kg dwutlenku węgla mniej i zużywa 7,248 MJ energii mniej niż proces wytworzenia nowej części.
Sama zaoszczędzona energia wystarczyłaby do zasilania laptopa przez 1,2 roku.

* Oszczędności w wyniku fabrycznej odbudowy części.
Według norm DIN EN ISO 14040:2006/DIN EN ISO 14044:2006.
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Podsumowując,
dzięki Oryginalnym Częściom
Mercedes-Benz EconomyLine, nasi Klienci
zyskują na czterech płaszczyznach.
• Oszczędzają pieniądze
• Cieszą się gwarantowaną jakością Mercedes-Benz nawet
przy wysokich przebiegach
• Szybko wracają na trasę
• Oszczędzają zasoby
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Uwagi do informacji zawartych w niniejszym materiale: Po zakończeniu opracowywania niniejszej publikacji do druku w marcu 2016 r. mogły zostać wprowadzone zmiany
w produkcie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian wymiarów oraz kolorów lub w zakresie dostaw od producenta w okresie dostawy, o ile
zmiany są zasadne z punktu widzenia nabywcy oraz uwzględniają interes sprzedawcy. W przypadku niedostępności Oryginalnych Części Mercedes-Benz EconomyLine,
może zostać dostarczona nowa oryginalna część. Z samego faktu wykorzystania przez sprzedawcę lub producenta liter lub cyfr do określenia zamówienia lub przedmiotu
zamówienia nie wynikają ani nie powstają żadne prawa ani roszczenia. Ze względów technicznych dopuszcza się różnice kolorystyczne. Materiał jest wykorzystywany
w różnych krajach. Jednak informacje dotyczące ustawowych i prawnych organów regulacyjnych lub przepisów podatkowych i ich konsekwencji dotyczą wyłącznie
Republiki Federalnej Niemiec i dotyczą stanu z chwili zakończenia opracowywania niniejszego materiału. Informacje o przepisach obowiązujących w innych krajach i ich
konsekwencjach oraz najaktualniejszym brzmieniu należy uzyskać w lokalnym Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.pl/samochody-ciezarowe/
Wydrukowano w Polsce.

