
De compleetste bestelwagen 
van Nederland.
Standaard met alles om zonder gedoe te ondernemen.

UNIEK
AANBOD

 ServiceCare Complete.
 Het reparatie- en onderhoudspakket  
 met complete dekking.
 Met dit pakket is jouw bestelwagen altijd inzetbaar en houd je maximaal
 grip op de kosten. Alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief reparaties 
 en het vervangen van slijtageonderdelen, zijn gedekt tegen een vast 
 maandbedrag.  

Wat zit er in ServiceCare Complete?
Het is, zoals de naam al zegt, een heel compleet pakket: vervanging van slijtageonderdelen  
(zoals de remmen, accu, wielophanging, etc.) en regulier onderhoud volgens het onderhouds-
boekje en de fabrieksrichtlijnen - ook de airco. De verlengde garantie dekt vrijwel alle  
onderdelen (zoals de motor, versnellingsbak, elektronica, assen, airconditioning). En ook de APK  
en MobiloVan (24/7 pechhulp) krijg je erbij.

 ServiceCare Maintenance.
 Voor een perfect onderhouden bestelwagen.
 Goed onderhoud voorkomt stilstand en voorkomt onverwachte  
 reparatiekosten. Met ServiceCare Maintenance verzorgt jouw 
 Mercedes-Benz Van ProCenter tijdig alle onderhoudsbeurten. 
 Zo blijft jouw bestelwagen in topconditie en dát is gunstig voor de  
 inruilwaarde.  

Wat zit er in ServiceCare Maintenance?
Het pakket omvat alle reguliere onderhoudsbeurten conform de fabrieksrichtlijnen,  
APK en MobiloVan (24/7 pechhulp). 

 ServiceCare ExtendedWarranty. 
 Langer garantie, meer zekerheid.
 Verleng je zorgeloosheid met ExtendedWarranty: een langere dekking, 
 aansluitend aan de fabrieksgarantie, met transparante en aantrekkelijke 
 voorwaarden. Zo ben je nog langer beschermd tegen onverwachte 
 reparatiekosten, zónder eigen risico. 

Wat zit er in ServiceCare ExtendedWarranty?
Het pakket verlengt de garantieperiode van jouw bestelwagen met aantrekkelijke voorwaarden.

Dit zijn onze ServiceCare pakketten. ServiceCare: maak ‘t zelf op maat.
 
Met de ServiceCare pakketten van Mercedes-Benz onderneem jij ontspannen. Jij bepaalt 
zelf in welke mate, want met de aanvullende opties stel jij je pakket volledig op maat 
samen. Ook specifieke wensen, zoals vervangend vervoer of haal- en brengservice, zijn 
uiteraard bespreekbaar. Bereken met de Mercedes-Benz ServiceCare calculator3 wat jouw 
pakket kost of vraag het jouw Van ProCenter.

Voor al jouw vragen over Mercedes-Benz Certified of een van de 
ServiceCare pakketten kun je terecht bij jouw Van ProCenter.
Scan de QR code met je smartphone of ga naar 
mercedes-benz.nl/complete

1 MobiloVan is onze gratis mobiliteitsgarantie. Voor de voorwaarden, ga naar mercedes-benz.nl/mobilovan.
2 Alleen als aanvullende service bij bezoek aan de werkplaats.
3 Alleen voor nieuwe voertuigen, de calculator is niet beschikbaar voor Certified voertuigen.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties en tarieven zijn onder voorbehoud. 
Vraag jouw verkoopadviseur altijd naar de algemene voorwaarden en de laatste specificaties.

Mercedes-Benz ServiceCare Complete  Maintenance ExtendedWarranty

Slijtageonderdelen ✔  

Onderhoud ✔ ✔ 

Verlengde garantie ✔  ✔

MobiloVan1 ✔ ✔ ✔

APK ✔ ✔ 

Tussentijds bijvullen motorolie2 ✔  

Aanvullende opties tegen meerprijs   

Banden • 

Zomer-/winterbanden incl.  • 
wissels en opslag

✔ Inbegrepen bij de ServiceCare pakketten   ✔ Bij onderhoud bij de Mercedes-Benz dealer volgens fabrieksrichtlijnen   • Optioneel
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Wat zijn de voordelen van
Mercedes-Benz ServiceCare? 
Je hebt gekozen voor een Mercedes-Benz bestelwagen en daar zijn wij heel blij mee!  
Wij doen er dan ook alles aan om jou, wat er ook gebeurt, mobiel te houden met onze 
slimme ServiceCare pakketten.
 
Reparaties, het vervangen van slijtageonderdelen, onderhoud, onverwachte 
werkzaamheden, werkzaamheden die buiten garantie vallen of een storing: onze drie 
ServiceCare pakketten hebben altijd een oplossing die voldoet aan jouw eisen. Bovendien 
hoef jij je geen zorgen te maken over onverwachte werkplaatskosten. Jouw bestelwagen 
blijft altijd in topconditie.
 
Uniek aan onze ServiceCare pakketten is dat ze niet alleen verkrijgbaar zijn bij een nieuwe 
Mercedes-Benz bestelwagen, maar ook als je een gebruikte bestelwagen met het Certified 
label koopt. Je kunt de pakketten ook nog op een later tijdstip aanschaffen,  
óók als je al een tijd met jouw Mercedes-Benz bestelwagen rijdt2.  
Zó flexibel is Mercedes-Benz ServiceCare!

Wat zijn de voordelen van
Mercedes-Benz Certified? 
Ben je op zoek naar een Mercedes-Benz bestelwagen? Een gebruikte, maar wel één die nét zo 
betrouwbaar is als een nieuwe? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Met ons Mercedes-Benz 
Certified programma bieden wij jou namelijk alle zekerheid én kwaliteit tegen een scherpe prijs. 
Met Mercedes-Benz Certified ben je verzekerd van een gebruikte bestelwagen die compleet is 
gecheckt op maar liefst 65 essentiële punten. Een Certified voertuig is maximaal zes jaar oud 
en heeft maximaal 160.000 km gereden. Alleen voertuigen die deze strenge controle doorstaan, 
krijgen ons kwaliteitslabel Certified!

De redenen om voor Mercedes-Benz Certified te kiezen:

Meer weten?
Onze bestelwagenspecialisten helpen je met het maken van de juiste keuzes voor de aanschaf 
en adviseren jou graag over de mogelijkheden van bijvoorbeeld reparatie en onderhoud, op-  
en ombouw en/of financiering. Ben je benieuwd wat Mercedes-Benz Certified voor jou of jouw 
onderneming kan betekenen? Kom dan kennismaken of kijk op certified.vans.mercedes-benz.nl
3 Informeer naar de voorwaarden.

Uniek van Mercedes-Benz:  
Een gebruikte bestelwagen met  
een compleet reparatie- en  
onderhoudspakket.
Een bomvolle bestelwagen, dat wil jij toch ook? En bij Mercedes-Benz krijg je ‘m ook,  
want bij ons begint ‘compleet’ met de beste services. Voor een vast bedrag per maand  
upgraden wij namelijk jouw bestelwagen met ServiceCare Complete: het alles-in-een-pakket 
voor onderhoud, reparatie, slijtageonderdelen én verlengde garantie. Ook als het een Certified- 
occasion is!2 Met ServiceCare Complete is jouw bestelwagen jarenlang maximaal inzetbaar en 
hoef jij je geen zorgen te maken over onverwachte kosten. Dát onderneemt een stuk lekkerder.

Je vindt alle Certified-occasions op certified.vans.mercedes-benz.nl 
Jouw Van ProCenter adviseert je graag over ServiceCare Complete.
 

1 Een reparatie- en onderhoudspakket Vito max. twee jaar oud, looptijd van 24 maanden, maximale kilometrage 
   van 15.000 km per jaar.
2 ServiceCare Complete voor Certified voertuig max. drie jaar na eerste kentekenregistratie en minder dan 100.000 km.

Garantie: je ontvangt tot wel 24 maanden garantie. Deze garantie is geldig bij officiële Mercedes-Benz 
bestelwagendealers in heel Europa.3

Pechhulp: minimaal 12 maanden staat onze MobiloVan pechhulp altijd én overal voor je klaar. 
Ook in het buitenland.3

Onderhoud: geen onderhoud nodig gedurende de eerste zes maanden 
of eerste 10.000 km.

APK: jouw bestelwagen wordt standaard geleverd met de APK 
(maximaal drie maanden oud). 

Voertuighistorie: het verleden van iedere Mercedes-Benz Certified bestelwagen is bekend. 
Onder meer de onderhoudshistorie, schades, ongevallen en de kilometerstand.

Financiering: er is altijd een aantrekkelijk financieringsaanbod van Mercedes-Benz Financial Services
dat bij jou past.

Proefrit: je kunt standaard binnen 24 uur een proefrit maken in een Mercedes-Benz Certified 
bestelwagen uit voorraad.

Connectiviteit: jouw bestelwagen is helemaal up-to-date en verbonden met de connectiviteitsoplossingen 
van Mercedes-Benz. 

Inruil: indien gewenst ontvang je een inruilaanbod op jouw huidige voertuig.

vanaf

DRIE
TIENTJES

per maand .1
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