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Pääkirjoitus

Paras mahdollinen palvelukokemus 
lähtee tarpeiden huomioinnista

Vuosia sitten eräs kollegani muistutti minua, 
ettemme koskaan saa unohtaa kahta asiaa: asi-
akasta ja hänen kuorma-autoaan. Tähän lausee-
seen on mielestäni erinomaisesti kiteytetty tärkeä 
viesti.

Meidän Mercedes-Benz huollossa tulee aina muis-
taa ja huomioida asiakas sekä hänen tarpeensa. 
Onpa asiakkaan auto iso tai pieni, uusi tai vanha, 
puutavara- tai pakettiauto, niin meidän pitää joka 
kerta tehdä työmme siten, että huollosta tai kor-
jauksesta aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman 
vähän haittaa.

Huoltopalveluiden toimivuudessa luotettava va-
raosapalvelu on merkittävässä roolissa. Paraskin 
auto tarvitsee varaosia ja niiden nopea saatavuus 
on elinehto. Tätä varmistamassa Veholla on va-
raosien keskusvarasto Espoon Lommilassa. Siitä 
ja muusta Mercedes-Benzin varaosalogistiikasta 
voit lukea lehtemme sivuilta.

Edellisessä lehdessä kerroimme uusista liitet-
tävyyspalveluista Mercedes-Benz Uptimesta ja 
Mercedes me Adapterista. Tässä lehdessä esitte-
lemme pakettiautoihin ammattilaisen ajohallinta-
työkalun Mercedes PRO:n. Se on ainutlaatuinen 
palvelu ja saatavissa vain Mercedes-Benz paketti-
autoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin.  

Toivotan mukavia lukuhetkiä lehtemme parissa, 
mistä löytyy myös erinomaisia huoltopaketteja ja 
varaosatarjouksia. Eikä unohdeta upeita Merce-
des-Benz Collection tuotteita itselle tai lahjaksi.  
Turvallisia kilometrejä syksyisiin keleihin ja terve-
tuloa Mercedes-Benz merkkihuoltoon!

Rami Ainiala
Huoltojohtaja 
Mercedes-Benz Hyötyajoneuvot

s. 11

Mercedes PRO 
–ajanhallinta- 
järjestelmä 
parantaa yritysten 
tehokkuutta ja 
luotettavuutta

Tutustu kattaviin huoltopaketteihin
Mercedes-Benz paketti- ja kuorma-autojen 

ajantasaiset huoltopaketit hintoineen. 

s. 8-10 ja 16-18

Kaikkien huoltopisteiden 
yhteystiedot löydät takakannesta



Luotettavaa ja kokonaisvaltaista palvelua 
Kuljetus Särmäharju Ky on käyttänyt Veho Hyötyajoneuvojen huoltopalveluita jo 17-vuoden ajan. 

Tuona aikana on syntynyt luja, molemmin puolinen luottamus, joka on auttanut kuljetusliikkeen vahvan kasvun tielle.

Sammattilaisen Kuljetus Särmäharju Ky:n sinisävyiset, 
vaihtolavalaittein varustetut Mercedes-Benz Arocs 3558 -ajo-
neuvoyhdistelmät ovat tuttu näky Etelä-Suomen maanteillä. 

Kuljetus Särmäharju Ky:n yritystoimintaa vetää Marko Sär-
mäharju, joka liittyi isänsä Jarmo Särmäharjun vuonna 1989 
perustamaan kuljetusyrityksen toimintaan 90-luvun puolivä-
lissä. Täysipäiväiseksi yrittäjäksi Marko ryhtyi vuosituhan-
nen taitteessa toteutetun sukupolven vaihdoksen myötä. 

Vajaassa 30 vuodessa yritys on kasvanut yhden miehen ja 
auton yrityksestä vakavaraiseksi puolisen kymmentä henkeä 
työllistäväksi, viidellä raskaalla ajoneuvoyhdistelmällä, yhdel-
lä rekkaveturilla ja kahdella maarakennuskoneella operoivak-
si perheyritykseksi.

 
— Vuosituhannen vaihteessa siirryimme Veho Hyötyajoneu-

vojen asiakkaiksi. Mercedes-Benz on meille paras auto-
merkki, sillä autot ovat teknisesti edistyksellisiä, kestäviä ja 
polttoainetaloudellisia, Särmäharju sanoo. 
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Kuljetus Särmharju Ky:n uusin Mercedes-Benz Arocs 3758 L 8x4 -vaihtolava-auto hydraulisesti irrotettavalla HMF 2620 nosturilla oli esillä Maxpo 
2017 -näyttelyssä. Varustelun on toteuttanut Piako. Autossa on matalakattoinen ClassicSpace-ohjaamo 170 mm korkealla moottoritunnelilla. 
Lisäksi autossa Bi-xenon ajovalot sekä led-takavalot. Tridem taka-akseliston viimeinen akseli on ohjaava ja nostettava. 

”Mercedes-Benz 
on meille paras 

automerkki”
-Marko Särmäharju



— Lisäksi Veho Hyötyajoneuvojen toimipaikat sijaitsevat 
keskeisten pääliikenneväylien varrella. KehäVeho Espoosta 
on optimaalisen sijainnin ja täyden palvelutarjonnan ansiosta 
kehkeytynyt vuosien varrella ”meidän” Veho, Marko Särmä-
harju jatkaa. 

Vehon kilpailuetuna asiantunteva palvelu ja varaosien 
keskusvarasto

Reipasotteisena ja suorapuheisena miehenä alan piireissä 
tunnetun Särmäharjun mukaan Vehon etuina kilpailussa ovat 
tuotteiden ohella asiantunteva palvelu ja KehäVeho Espoon 
yhteydessä sijaitseva varaosien keskusvarasto, jossa on 
erittäin laaja-alainen ja nopeasti asiakkaille saatavissa oleva 
huolto- ja varaosavalikoima.

Huollon ammattitaito pitää kuljetuskaluston liikkeessä
— Onnistunut huolto käynnistyy ensikontaktista, joka käy-

dään useimmin puhelimessa. Vehon huollossa puhelimeen on 
poikkeuksetta vastannut ammattitaitoinen ja hyvän ratkaisu-
kyvyn omaava henkilö, joka ymmärtää määräaikaishuollon ja 
kiireellisen korjauksen eron ja jolle on ensiarvoisen tärkeää, 
että asiakkaan kuljetuskalusto pysyy jatkuvassa liikkeessä, 
Särmäharju sanoo.

— Ne kerrat kun joku autoistamme on koko 17 vuotisen 
taipaleemme aikana jäänyt osatoimituksen viivästymisen 
tai huollon ruuhkautumisen johdosta ylimääräiseksi yöksi 
Vehon huoltoon voi laskea yhden käden sormilla”

Joustavan palvelun lisäksi Särmäharju on vakuuttunut 
Vehon korjaamohenkilöstön lujasta ammattitaidosta.

— Vahva ammattitaito peilautuu siinä, että kun jokin hajoaa 
tai menee pieleen, niin mekaanikot eivät pelkästään vaihda 
tilalle uutta komponenttia vaan myös pyrkivät selvittämään, 
mikä vian aiheutti”, Särmäharju summaa.

Tällä hetkellä Veho Hyötyajoneuvoilla on yhteensä 15 
omaa huoltokorjaamoa, joista kuusi tarjoaa myös vauriokor-
jauspalveluita. Lisäksi Veho Hyötyajoneuvot on laajentanut 
ja kasvattanut 24h Service -huoltopalvelutarjonnan saata-
vuutta koko Suomen alueella. 

Veho Hyötyajoneuvojen laaja myyntivalikoima kattaa 
Mercedes-Benz tila,- paketti-, kuorma- ja linja-autojen sekä 
erikoisajoneuvojen lisäksi Fuso Canter -malliston sekä Setra 
linja-autot.
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Marko Särmäharju ja huoltopäällikkö Timo Juvonen arvioivat yhdessä 
varaosamyyjä Raimo Lehtosen kanssa vaihto-osana palautuneen 
venttiiliin kuntoa. ”Lehtosen Raimo on ihan huippu kaveri. Hän tun-
tee autot ja osat kuin omat taskunsa”, Särmäharju sanoo.

”Yhteistyömme Veho 
Hyötyajoneuvojen kanssa on ollut 

sujuvaa jo 17-vuoden ajan. 
En näe estettä, miksei se jatkuisi 

samanlaisena myös tulevaisuudessa.”
-Marko Särmäharju

Marko Särmäharju on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Vehon kanssa. 

Koko maan kattava verkosto
Veho hyötyajoneuvot on panostanut viime vuosina vahvasti 

asiakkaiden ajoneuvojen elinkaaren hallintaa helpottavien 
palveluiden kehitystyöhön. Koko maan kattavaa myynti- ja 
huoltoverkoston palveluvalmiutta on parannettu määrätietoisilla, 
toimitiloihin ja ajanmukaiseen työvälineistöön sekä henkilöstön 
koulutukseen kohdistetuilla investoinneilla. 
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Mercedes-Benz Collection Tarjoukset

Koot S–XXXL. 
Kevyesti topattu tyylikäs takki. 
Tuulen- ja kevyen sateen pitävä 

ja hengittävä.
MB67871151-56

Miesten villaneulostakki
99,00 € 
(svh.147,00 €)

Kätevä duo kylmiin päiviin. Sisältää säilyspussin. 
MB67870898

Pipo  ja kaulahuivi
29 € 

(svh. 44,00 €)

Miesten kevyttoppatakki
109,00 € 

(svh. 147 €)

Koot S–XXL.
Tyylikäs kevyen sateen ja tuulenpitävä kevyttoppatakki 

on täydellinen takki Suomen vaihtelevan sään 
syksyyn ja talveen. Musta.

MB66958399-403

Naisten toppatakki
169,00 € 
(svh. 235,00 €)

Koot XS–XL. 
Käytännöllinen topattu takki arkeen ja vapaa-aikaan. 

Monia toimivia yksityiskohtia.  
MB66958314-318

Suojaa pään ja korvat viimalta. 
Unisex-malli.

MB67870897

Karvalakki  
35 € 

(svh. 44,00 €)
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LED-taskulamppu 16 cm
24,90 € 
(svh. 29,40 €)

Runko alumiinia. 80 lumen, kantama jopa 150m. 
Kaksi AA-paristoa eivät sisälly hintaan. 

MB66953318

LED-taskulamppu 32 cm
55 € 

(svh. 74,00 €)

Runko alumiinia. 260 lumen, kantama jopa 160m. 
Kolme D-paristoa eivät sisälly hintaan.  

MB66953317

AMG GT sähköauto lapsille
Punainen 299 € (svh. 382,00) MB66963808

Keltainen 329 € (svh. 426,00) MB66963807

Nopeus 4-5km/h, yli 3-vuotiaille, alle 30kg lapsille.

Tyylikkäänä syksyyn!

Aamutossut lapsille
39 € 

(svh. 55,00 €)

Koot 28-33 ja 34-39.
Aamutossut legendaarisen G-sarjan mallilla. 

Luistamaton pohja. Kaksi kokoa: 
28-33 MB66953257 tai 34-39 MB66953257

Mercedes-Benz reinot
49 € 

Koot 36-47.
Aidolla Reinojen lestillä ja materiaaleilla valmistettu tähti-

tuote! Osta vaikka lahjaksi! 
Sama malli sopii sekä naisille että miehille.

T1011030036-47

Rannekello Trucker
145 € 

(svh. 191,00  €)

Ruostumatonta terästä. Halkaisija 43mm.
Vedenpitävä 10 metriin asti.

MB67871658
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Huoltopaketit Citan Mallisarja 415

Citanin, rakennemalli 415 huoltoväli määritetään ajosuoritteesta riippuen Assyst-
järjestelmän avulla ja se voi olla normaaleissa käyttöolosuhteissa jopa 40 000 km, 
kun käytetään Mercedes-Benzin hyväksymiä öljylaatuja 228.51/229.51.

• huippulaatuisen tuhkautumattoman moottoriöljyn ja 
 suodattimen sekä vaihtotyön
• ongelmajätemaksun 
• jarrutestin dynamometrillä
• jarrupalojen vahvuuden tarkastus 
• huoltonäytön nollaamisen (jos kuuluu auton varusteisiin) 
• vuotojen tarkastus moottorin, vaihteiston, taka-akselin ja 
 ohjaustehostimen pumpun osalta 
• kaikkien putkien, letkujen ja tunnistinjohtojen kunnon 
 tarkastus 
• alustan kumityynyjen, kumisuojusten ja iskunvaimentimien 
 kunnon tarkastus

 ÖLJYHUOLTO PLUS -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Citan 108CDI, 109CDI, 111CDI 167 €

 MUUT HUOLTOPAKETIT (alv 24 %)

Raitisilmasuodattimen uusinta huollon yhteydessä  106 €
Etujarrupalojen vaihto 253 €
Takajarrupalojen vaihto 200 €
Jakohihnan vaihto (vaihtoväli 240 tkm/10 v.) 549 €
Jarrunesteen vaihto 190 €
Kaikki jarrupalat vaihto (pyörät irroitettuna) 389 €

Tarjoushinnat sisältävät ammattitaitoisen työn, aidot Mercedes-Benz varaosat ja tarvittavat öljyt. Huoltopakettihinnat ovat esimerkkejä, malli- ja autoyksilökoh-
taisen pakettisopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina huoltotilausta tehdessäsi auton rekisterinumero, malli ja valmistenumero.

Säilytä Mercedeksesi aitona Mercedeksenä. Edullisempi hinta. 
Täysi suorituskyky. Uutta vastaava laatu. Ympäristöystävällisyys.

Aidot Mercedes-Benz-vaihto-osat.

Aidot Mercedes-Benz
-vaihto-osat.
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Mallisarja 639 Vito Huoltopaketit
Rakennemallin 639, Viton huoltoväli ilman Assyst-huoltojärjestelmää normaaleissa käyttö-

olosuhteissa on 30 000 km käytettäessä Mercedes-Benzin hyväksymiä öljylaatuja 
(MB 228.5/MB 228.51/MB 229.51). Käytettävä muu öljylaatu voi vaikuttaa öljynvaihtoväliin.

• huippulaatuisen tuhkautumattoman moottoriöljyn ja 
 suodattimen sekä vaihtotyön
• ongelmajätemaksun 
• jarrutestin dynamometrillä
• jarrupalojen vahvuuden tarkastus 
• huoltonäytön nollaamisen (jos kuuluu auton varusteisiin) 
• vuotojen tarkastus moottorin, vaihteiston, taka-akselin ja 
 ohjaustehostimen pumpun osalta 
• kaikkien putkien, letkujen ja tunnistinjohtojen kunnon tarkastus 
• alustan kumityynyjen, kumisuojusten, iskunvaimentimien 
 ja ilmapalkeiden (lisävaruste) kunnon tarkastus

 ÖLJYNVAIHTO PLUS -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Vito CDI OM646 216 €
Vito CDI V6 240 €
Vito CDI OM651 231 €

• Mercedes-Benz VARSINAINEN HUOLTOTYÖ -ohjelman 
 mukaiset työt
• VARSINAINEN HUOLTO -paketin aidot Mercedes-Benz osat: 
 polttoainesuodatin ja raitisilmasuodatin
• ÖLJYNVAIHTO PLUS -paketin

 VARSINAINEN HUOLTO -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Vito CDI OM646 425 €
Vito CDI V6 535 €
Vito CDI OM651 499 €

 MUUT HUOLTOPAKETIT (alv 24 %)

Etujarrupalojen vaihto 291 €
Takajarrupalojen vaihto 285 €
Etujarrulevyjen ja -palojen vaihto 489 €
Takajarrulevyjen ja -palojen vaihto 559 €
Etu- ja takajarrupalat + levyt 970 €

 LISÄTYÖT VARSINAISEEN HUOLTOON (alv 24 %)

Manuaalivaihteiston öljynvaihto (huollon yhteydessä)  73 €
Automaattivaihteiston öljynvaihto 295 €
Peräöljyn vaihto 64 €

Tarjoushinnat sisältävät ammattitaitoisen työn, aidot Mercedes-Benz vara-
osat ja tarvittavat öljyt. Huoltopakettihinnat ovat esimerkkejä, malli- ja auto-
yksilökohtaisen pakettisopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina huoltotilaus-
ta tehdessäsi auton rekisterinumero, malli ja valmistenumero.

Mallisarja 447 Vito Huoltopaketit
Uuden Viton, rakennemalli 447 huoltoväli määritetään ajosuoritteesta riippuen Assyst- 
järjestelmän avulla ja se voi olla normaaleissa käyttöolosuhteissa jopa 40 000 km, kun 

käytetään Mercedes-Benzin hyväksymiä öljylaatuja 228.51/229.51.

• huippulaatuisen tuhkautumattoman moottoriöljyn ja 
 suodattimen sekä vaihtotyön
• ongelmajätemaksun 
• jarrutestin dynamometrillä
• jarrupalojen vahvuuden tarkastus 
• huoltonäytön nollaamisen (jos kuuluu auton varusteisiin) 
• vuotojen tarkastus moottorin, vaihteiston, taka-akselin ja 
 ohjaustehostimen pumpun osalta 
• kaikkien putkien, letkujen ja tunnistinjohtojen kunnon tarkastus 
• alustan kumityynyjen, kumisuojusten ja iskunvaimentimien 
 kunnon tarkastus

 ÖLJYHUOLTO PLUS -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Vito CDI OM622 168 € 
Vito CDI OM651 205 € 

• Mercedes-Benz HUOLTO B -ohjelman mukaiset huoltotyöt

 HUOLTO B -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Vito 109CDI, 111CDI, 114CDI, 116CDI 249 €

 LISÄTYÖT HUOLTOON (alv 24 %)

Raitisilmasuodattimen vaihto 88 €
Polttoainesuodattimen vaihto 188 €
Ilmansuodattimen vaihto 33 €
Jarrunesteen vaihto 89 €
Seisontajarru, jarruhihnojen uusinta (jarrulevyt irroitettuna) 285 €



Vuoden 2003 vaihteessa myyntiin tulleen Sprinterin huoltoväli on kasvanut 30 000 kilometriin. 
Huoltovälin pituuteen vaikuttaa myös käytetty öljylaatu. Käytettäessä MB 228.5 -laatu-
luokituksen mukaisia öljyjä voi turvallisesti luottaa 30 000 km:n huoltoväliin.

• huippulaatuisen moottoriöljyn ja suodattimen sekä vaihtotyön
• ongelmajätemaksun
• jarrutestin dynamometrillä
• jarrupalojen vahvuuden tarkastus
• huoltonäytön nollaamisen (jos kuuluu auton varusteisiin)
Auton alusta:
• vuotojen tarkastus moottorin, vaihteiston, taka-akselin ja 
 ohjaustehostimen pumpun osalta
• kaikkien putkien, letkujen ja tunnistijohtojen kunnon 
 tarkastus
• alustan kumityynyjen, kumisuojusten, iskunvaimentimien ja 
 ilmapalkeiden (lisävaruste) kunnon tarkastus 

 ÖLJYNVAIHTO PLUS -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Sprinter D, CDI 159 € 
Sprinter CDI 2–3t, CDI 4–6t (malliuudistuksesta 2003 alk.) 187 €

• ÖLJYNVAIHTO PLUS -paketin
• huolto-ohjelman varsinaisen huollon mukaiset huoltotyöt
• VARSINAINEN HUOLTO -paketin aidot Mercedes-Benz 
 huolto-osat: ilmansuodatin, polttoainesuodatin ja raitisilma-
 suodatin

 VARSINAINEN HUOLTO -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Sprinter D  298 €
Sprinter CDI 2–3t 328 €
Sprinter CDI 4t–6t (malliuudistuksesta 2003 alk.) 378 €

Vuosimallista 2006 alkaen on käytettävä laatuluokituksen MB 228.51/MB 229.51 mukaista 
moottoriöljyä. Tämä johtuu päästörajoitusten tiukkenemisesta, jotka on voitu täyttää ajo-
neuvossa olevalla partikkelisuodattimella. Käytettäessä muita kuin laatuvaatimuksen 
MB 228.51/MB 229.51 mukaisia moottoriöljyjä, tukkeutuu partikkelisuodatin ennen-
aikaisesti ja se joudutaan uusimaan. Uusimman Sprinterin huoltoväli 
ajotehtävistä riippuen voi olla jopa 60 000 km.

• huippulaatuisen tuhkautumattoman moottoriöljyn ja 
 suodattimen sekä vaihtotyön
• ongelmajätemaksun
• jarrutestin dynamometrillä
• jarrupalojen vahvuuden tarkastus
• huoltonäytön nollaamisen (jos kuuluu auton varusteisiin)
• vuotojen tarkastus moottorin, vaihteiston, taka-akselin ja 
 ohjaustehostimen pumpun osalta
• kaikkien putkien, letkujen ja tunnistinjohtojen kunnon 
 tarkastus
• alustan kumityynyjen, kumisuojusten, iskunvaimentimien ja 
 ilmapalkeiden (lisävaruste) kunnon tarkastus

 ÖLJYNVAIHTO PLUS -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Sprinter CDI 219 €
Sprinter CDI V6 217 €
Sprinter CDI OM651 255 €

 MUUT HUOLTOPAKETIT

 (alv 24 %)

Etujarrupalat vaihto 286 €
Takajarrupalat vaihto 382 €
Etu- ja takajarrupalat + etujarrulevyt vaihdettuna 795 €
Etu- ja takajarrupalat + takajarrulevyt vaihdettuna 755 €

Tarjoushinnat sisältävät ammattitaitoisen työn, aidot Mercedes-Benz varaosat 
ja tarvittavat öljyt. Huoltopakettihinnat ovat esimerkkejä, malli- ja autoyksilö-
kohtaisen pakettisopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina huoltotilausta teh-
dessäsi auton rekisterinumero, malli ja valmistenumero.

Huoltopaketit Sprinter Mallisarja 901–905

Huoltopaketit Sprinter Mallisarja 906

10
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Megatrendit - kuten esimerkiksi digitalisaatio ja urbanisaatio 
- luovat maailmanlaajuisia markkinamuutoksia, jotka vaikutta-
vat kuljetusalan asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaan. Muut-
tuneet asiakkaiden tarpeet johtavat yhteyspalveluratkaisujen 
kysynnän merkittävään kasvuun.

Kuljetusalaa digitalisoidaan jatkuvasti. Muuttuvan ekosys-
teemin vuoksi Mercedes-Benz Vans kehittää liiketoimintaansa 
edelleen, jotta se voi vastata uudenlaisen ympäristön haastei-
siin. Kehityksen tavoitteina ovat pienemmät autokustannuk-
set, tuottavuuden parantaminen, kuljettajan turvallisuuden 
lisääminen, ympäristöystävällisyys, parempi asiakaspalvelu ja 
ajokaluston hallinnan integrointi olemassa olevaan järjestel-
mään.

- Vuosien 2015 ja 2020 välillä odotetaan vuosittaista 15 % 
kasvua yrityskäytössä olevien kevyiden kuorma-autojen yhte-
yspalvelujen käyttöönotossa, mikä tarkoittaa yli 3 miljoonaa 
ajoneuvoa pelkästään Euroopassa. Lisäksi sama kehitys koskee 
pakettiautokantaa, joka on valtavan suuri. Nyt lanseerattavan 
tuotevalikoiman laajennuksen myötä Mercedes-Benz Vans 
kehittyy autovalmistajasta kokonaisvaltaiseksi järjestelmätoi-
mittajaksi, kertoo Veho Hyötyajoneuvojen tuotepäällikkö Risto 
Ahola.

Uusi Mercedes PRO -järjestelmä koostuu kuudesta tee-
ma-alueesta. Mercedes PRO connect on ammattikäyttöön 
tarkoitettu yhteyspalveluratkaisu, joka muodostaa yhteyden 
yritysten ja niiden autojen välillä sekä auttaa kasvattamaan 

Mercedes PRO -ajohallintatyökalu 
vastaa asiakkaiden uusiin tarpeisiin
Vuoden 2018 alussa markkinoille tulee Mercedes PRO -ajohallintatyökalu, joka on kehitetty paketti-
autoilla operoivien yritysasiakkaiden toimintojen tehostamiseen.

yritysten tehokkuutta ja luotettavuutta. Mercedes PRO 
solutions tarjoaa räätälöidyt ja laitteistopohjaiset, erilaisiin 
asikasvaatimuksiin kohdennetut ratkaisut, jotka lisäävät koko 
arvoketjun tehokkuutta ja tuottavuutta. 

Mercedes PRO servicen tavoitteena on pitää asiakas ja asi-
akkaan yritys toimintakunnossa vikatilanneavun ja joustavien 
huoltosopimusten avulla. Mercedes PRO inspire tarjoaa tietoa 
ajankohtaisista kehityskuluista ja innovatiivisista ideoista, 
jotka laajentavat olemassa olevaa tuotevalikoimaa ja tarjoavat 
asiakkaalle hyödyllistä inspiraatiota. 

Mercedes PRO mobility tarjoaa erilaisia liikkuvuusratkaisu-
ja, joilla asiakkaat voivat tarpeidensa mukaan skaalata liiketoi-
mintaansa nopeasti ja joustavasti. Mercedes PRO finance tajoaa 
räätälöityjä vaihtoehtoja rahoitukseen, leasingiin ja vakuutuk-
siin asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi.

- Nämä kaikki palvelut saa käyttöönsä veloituksetta jälkia-
sentamalla Mercedes-Benz -pakettiautoon (vuotta 2006 uudem-
mat mallit) Mercedes PRO adapterin. Sen avulla kuljettaja on 
yhteydessä järjestelmään älypuhelimellaan ja toimistolla käyte-
tään Mercedes PRO portaalia tietojen seurantaan ja analysoin-
tiin. Tulevissa uusissa Mercedes-Benz -pakettiautomalleissa on 
järjestelmä valmiiksi sisäänrakennettuna, joten adapteria ei 
tarvita. Mercedes PRO -järjestelmä tehostaa jatkossa pakettiau-
toja käyttävien yritysten toimintaa merkittävästi, Ahola kertoo.

Mercedes PRO on suunniteltu tehostamaan liiketoimnintaa.Tuotepäällikkö Risto Ahola näyttää, kuinka Meredes Pro 
yhdistetään adapterin avulla alypuhelimeen.
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Alkuperäiset lisävarusteet PakettiautotVaraosat pakettiautot

Aidot Mercedes-Benz varaosat  
pysyvästi alennettuun hintaan.
Aidot Mercedes-Benz varaosat erottaa korvaavasta osasta kestävyys ja kattavien tuotetestien varmistama täydellinen 
yhteensopivuus. Ne ovat juuri samoja osia, joita käytetään tehtaalla auton kokoonpanossa. Aidon varaosan puolesta puhuu myös 
hinta, joka on usein korvaavaa osaa edullisempi. Ohessa esimerkkejä pysyvästi edullisista hinnoista.
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Suodatinsarja OM646 moottoriin, 
Vito 639
(irto-osina svh. 100,40), MA0001803409 

86,00 €

Raitisilmasuodatin Sprinter 906 
MA9068300218 

svh. 32,80 €

Raitisilmasuodatin uusi Vito 447 
MA4478300000 

svh. 70,00 €

Suodatinsarja OM651 moottoriin, 
Sprinter 906  
(irto-osina svh. 199,00), MA0001806309 

155,00 €

Uutuustuotteena suodatinsarjat pakettiautojen mootto-
reihin. Suodatinsarja sisältää moottorin suodattimet (öljy, 
polttoaine ja ilma) ja on hinnaltaan reilusti irto-osia edulli-
sempi ja kätevämpi tapa hankkia suodattimet. 

Vaihtamalla autosi raitisilmasuodattimen syksyllä varmistat  
näkyvyyden ulos lasien pysyessä kirkkaana ilman huurtumis- 
ongelmia. 

Mallikohtaisen sopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina varaosa- ja lisävaruste- 
oston yhteydessä autosi rekisterinumero, malli ja valmistenumero – ota autosi  
rekisteriote mukaan asioidessasi valtuutetulla Mercedes-Benz huoltoedustajallasi.

12

Syksyn ja talven kurakelit ovat täällä. Varmista kirkas  
näkyväisyys autosta uusimalla tuulilasinpyyhkijän sulat  
aidoilla Mercedes-Benz sulilla. 

Alkuvuoden pakkaset yllättivät monet autoilijat akun heikon  
kunnon vuoksi. Varmista liikkuvuutesi talven pakkasissa 
vaihtamalla autoon uusi alkuperäinen Mercedes-Benz-akku 

Citan pyyhkijänsulka 
MA4158240526 

svh. 34,80 €/kpl

Vito pyyhkijänsulkasarja 
MA6398200200 

svh. 86,00 €/sarja

Uusi Vito pyyhkijänsulkasarja 
MA4478205400 

svh. 86,00 €/sarja

Sprinter 901-905 –2006 
MA9038200045  

svh. 64,00 €/sarja

Sprinter 906- 
MA9068201000  

svh. 79,00 €/sarja

AGM-Akku 92Ah 
MA001982820826 

svh. 345,00 €

Akku 100Ah 
MA000982330826 

svh. 232,00 €
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Mallikohtaisen sopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina varaosa- ja lisävarusteoston yhteydessä autosi rekisterinumero, malli ja valmistenumero – ota autosi  
rekisteriote mukaan asioidessasi valtuutetulla Mercedes-Benz huoltoedustajallasi.

Alkuperäiset lisävarusteet Pakettiautot

Talven lähestyessä on sopiva hetki päivittää tehdasasenteisen Viton tai Sprinterin lisälämmittimen (H12) 
ominaisuuksiin kauko-ohjaus. Se tuo ylivertaista mukavuutta ja helppoutta talviaamuihin, kun ajastinkellon kanssa 
ei tarvitse säätää, vaan lämmittimen voi käynnistää kauko-ohjaimella ennen lähtöä.

Toimintasäde jopa 600 metriä. 
Käynnistysaika maksimissaan 60 minuuttia.

Lisälämmittimen kauko-
ohjaus Vitoon (mallisarja 447)
F40R234
Asennettuna 

497,00 €

Keskiöt ja pultit eivät sisälly hintaan.

Lisälämmittimen kauko-
ohjaus Sprinteriin (mallisarja 906)
F41R102
Asennettuna 

634,00 €

Pimeänä vuodenaikana on valojen varapolttimoita hyvä 
pitää autossa mukana. Nyt kätevät varapolttimosarjat 
Vitoon ja Sprinteriin edullisesti:

Varapolttimosarja Vito
Sisältää polttimot H7, PY21W, W5W, 
P21W, P21/5W, C5W.
(svh. 32,40 €) MB66560465 

24,90 €

Käytännöllinen kirjoitusalusta ratin päälle helpottaa 
kaikkia kirjoitustöitä ohjaamossa. 
Ripustetaan ratin yläreunan taakse, jolloin alusta 
pysyy hyvin paikallaan.

Kirjoitusalusta
(Svh. 44,20) 

MB66560388

39,00 €
Varapolttimosarja Sprinter
Sisältää polttimot H7, PY21W, W5W , 
P21W, R5W
(svh. 34,20 €) MB66560805

24,90 €

Alkuperäiset kevytmetallivanteet Sprinteriin. 
Alkuperäisissä vanteissa yhdistyvät tyylikäs ulkonäkö, taattu kantavuus, kestävyys ja turvallisuus edullisessa paketissa. 

16 tuuman kevyt-
metallivanne
Hopeisena tai mustana.

MB66570022 hopea

MB66570023 musta

(svh. 237,00) 

179,00 €

17 tuuman kevyt-
metallivanne
Hopeisena.

MB66560390

(svh. 313,00)

265,00 €
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Vehon varaosien keskusvarasto sijaitsee Espoon Lommilassa, mistä löytyy yli 50 000  
Mercedes-Benz -nimikettä varaosia, lisävarusteita sekä erilaisia tarvikkeita hyötyajoneuvoihin 
ja henkilöautoihin. Lisäksi Vantaan Pakkalassa on varasto lähinnä renkaille ja vanteille.

Tehokas varaosalogistiikka 
pitää pyörät pyörimässä

Lommilan keskusvarasto päivystää 24/7, joten osat saadaan tarvit-
taessa matkaan viikonoppuisinkin.

- Arkisin ennen kello 15 mennessä tehdyt tilaukset saadaan korjaa-
moille eri puolille maata seuraavaksi aamuksi kello 8 mennessä ja 
ennen kello 17 tehdyt pikatilaukset (VOR) saadaan myös asiakkaille 
aamuksi. Mikäli jotain osaa ei Lommilasta löydy, niin Saksasta 
tilatut tuotteet tulevat meille lentotilauksena seuraavaksi aamuksi 
ja maapikatilauksena kolmessa päivässä., kertoo hyötyajoneuvojen 
varaosapäällikkö Marko Salonen.

- Korjaamojen käytössä on tehokkaat tilausjärjestelmät, joiden 
avulla nähdään muun muassa Lommilan ja Saksan varastomäärät 
osaa tilattaessa. Tämä helpottaa suunnittelemaan tulevien päivien 
työt, Salonen jatkaa. 

Daimlerin varaosalogistiikka pelaa kellontarkasti
Daimlerin globaali varaosakeskus sijaitsee Saksassa Germershei-
missa, missä on yli miljoona neliötä katettua varastotilaa, lähes 
500 000 nimikettä ja korkeasta automaatioasteesta huolimatta noin 
2800 työnytekijää. Päivittäin varastolta lähtee varaosalastissa yli 
320 rekkaa. Kyseessä on koko autoalan maailman suurin varasto.

- Päävaraston lisäksi Daimlerilla on keskusvarastoja eri puolilla 
Eurooppaa. Skandinavian osat tulevat pääasiassa Hannoverin 
keskuksesta, mitä sain olla mukana käynnistämässä vuosina 
1999-2002. Logistiikka pelaa varastojen kesken todella hienosti ja 
Daimler kehittää toimintojaan koko ajan entistäkin tehokkaammik-
si — parhaillaan ollaan ottamassa käyttöön uutta toiminnanohjaus-
järjestelmää, Salonen toteaa.

Hyötyajoneuvopuolella osaava varaosatiimi
Lommilan keskusvarastolla toimii hyötyajoneuvopuolella seitsemän 
hengen tiimi tuotehoitajia ja -päälliköitä.

- Tiimi vastaa Mercedes-Benz kuorma-autojen, linja-autojen ja 
pakettiautojen sekä erikoisajoneuvojen varaosatoiminnoista sekä 
niiden jatkuvasta kehittämisestä. Päämieheltä saamme koko ajan 
tuoteknistä koulutusta uusien autojen tekniikasta, mitä sitten jae-
taan korjaamoille. Päivärutiineihin kuuluu muun muassa varosien 
tilaaminen ja toimitusaikojen selvittäminen, varaosatekninen neu-
vonta, tuotteiden ylläpito ja palautusten käsittely, Salonen luettelee.

Tekninen kehitys asettaa haasteet varaosatoiminnoille
Mercedes-Benz hyötyajoneuvojen kanta on Suomessa suuri ja se 
vahvistuu koko ajan. Vehon Lommilan keskusvarastolta löytyykin 
todella suuri valikoima varaosia heti hyllystä toimitettavaksi.

Vehon keskusvarastolta Lommilasta on tämän vuoden aikana toimitettu keskimäärin kaksituhatta tilausriviä päivässä.
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Mercedes-Benz-hyötyajoneuvojen keskusvaraston tuotepuolella työskentelee yhteensä seitsemän hengen tiimi. He tekevät jatkuvasti yhteistyötä 
myynnin kanssa varmistaakseen, että hyllyssä on aina mahdollisimman hyvin nykyistä autokantaa vastaava varaosavalikoima.

- Yhä laajempi kanta vaatii entistä enemmän varaosapalveluilta var-
sinkin kun autojen tekniikka on kehittynyt viime vuosikymmenen 
aikana valtavin harppauksin. Autojen osien määrä on kasvanut, 
mutta samalla on menty siihen suuntaan, että vaihdetaan suu-
rempia komponenttikokonaisuuksia. Eli esimerkiksi jarrusatulaa 
ei enää välttämättä korjailla osilla, vaan se vaihdetaan kokonaan. 
Suurten volyymien ja valmistekniikan kehittymisen ansiosta koko-
naisuuksien hinnat on saatu järkevälle tasolle, Salonen sanoo.

Nykyajoneuvot ovat täynnä elektroniikkaa ja tietotekniikkaa, mikä 
asettaa omat haasteensa varaosapuolelle.

- Erilaisten ohjainlaitteiden määrä on kasvanut valtavasti ja se 
näkyy nimikkeiden määrässä sillä yhdestä ohjaimesta on lukuisia 
eri versioita. Ja elektroniikan tulo vaikuttaa myös perinteisten 
komponenttien variaatioiden määärän huimaan kasvuun, Salonen 
kertoo.

- Esimerkiksi pelkästään Mercedes-Benz Arocs -kuorma-autoon 
on tarjolla 14 erilaista tuulilasia; on eri tunnistimilla varustettuja 
versioita, sävylaseja ja lämpösäteilyä estävää mallia, sekä näiden eri 
kombinaatioita, Salonen jatkaa

Marko Salonen pyrkii jatkuvasti kehittämään Vehon varaosalogistiik-
kaa kohti parasta mahdollista asiakaskokemusta yhdessä tiiminsä 
kanssa.

”Veho Lommilan keskusvarastolta 
löytyy todella suuri valikoima 

varaosia heti hyllystä toimitettavaksi.”
Veho Hyötyajoneuvojen varaosatiimi tekee hyvää yhteistyötä 
myynnin kanssa niin että tiedetään, millaisia versioita autoista on 
asiakkaille myyty. Tämän tiedon perusteella pystytään varastoi-
maan juuri oikeat varaosat. 

- Meillä on parhaillaankin menossa projekti, missä kartoitamme 
myytyjen autojen komponentteja varaosavarastointia varten, Salo-
nen kertoo.

Vaihto-osat kustannustehokas ratkaisu
Uusien tehdasosien lisäksi Veholta on saatavilla jatkuvasti laajene-
va valikoima Mercedes-Benz vaihto-osia.

- Ne ovat kustannustehokas vaihtoehto varsinkin ikääntyneisiin 
autoihin, Salonen sanoo.



Atego Huoltopaketit
Mercedes-Benz Ategon huolto ja moottorin öljyn-
vaihto tehdään 25 000 km–80 000 km vaihtovä-
lein käyttöolosuhteista riippuen (esim. lähiliikenne 
50 000 km) käytettäessä parhaita Mercedes-Benzin 
hyväksymiä öljylaatuja. Osassa Atego-mallistoa on 
Telligent-huoltojärjestelmä, jolloin Telligent määrit-
tää huoltovälin ja huollossa kulloinkin tehtävät toi-
menpiteet. Tämän lisäksi on huomioitava myös ai-
kavälein tehtävät huoltotyöt. Lisätietoja mallikohtai-
sesta huolto-ohjelmasta löydät auton huoltokirjasta.

• huippulaatuisen moottoriöljyn (öljynlaatu MB 228.51, 
 täyssynteettinen, tuhkautumaton öljy)
• aidon Mercedes-Benz öljynsuodattimen ja vaihtotyön
• ongelmajätemaksun

 MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO -PAKETTI 7–16t, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Atego 4-sylint. 269 €
Atego 6-sylint. 397 €
Atego OM934 Euro6, sisältää polttoainesuodatinhuollon 389 €
Atego OM936 Euro6, sisältää polttoainesuodatinhuollon 506 €

 MUUT HUOLTOPAKETIT (alv 24 %)

Ilmansuodatin vaihto 192 €
Etujarrupalat vaihto 7–10t 510 €
Takajarrupalat vaihto 7–10t 510 €
Etujarrupalat vaihto 12–16t 533 €
Takajarrupalat vaihto 12–16t 547 €
AdBlue suodattimen huolto 165 €

 LISÄTYÖT VARSINAISEEN HUOLTOON (alv 24 %)

Ilmankuivaimen raepanoksen vaihto 160 €
(öljynerottimella varustettu panos) 
Venttiilien säätö 4-syl. moottorilla 135 €
Venttiilien säätö 6-syl. moottorilla 161 €
Venttiilien säätö Atego OM934 Euro6  194 €
Venttiilien säätö Atego OM936 Euro6  206 €

Tarjoushinnat sisältävät ammattitaitoisen työn, aidot Mercedes-Benz varaosat 
ja tarvittavat öljyt. Huoltopakettihinnat ovat esimerkkejä, malli- ja autoyksilö-
kohtaisen pakettisopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina huoltotilausta teh-
dessäsi auton rekisterinumero, malli ja valmistenumero.
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Huoltopaketit Axor
Mercedes-Benz Axorin huolto ja moottorin öljyn-
vaihto tehdään 25 000 km–80 000 km vaihtovä-
lein käyttöolosuhteista riippuen (esim. lähiliikenne 
50 000 km) käytettäessä parhaita Mercedes-Benzin 
hyväksymiä öljylaatuja. Osassa Axor-mallistoa on 
Telligent-huoltojärjestelmä, jolloin Telligent määrit-
tää huoltovälin ja huollossa kulloinkin tehtävät toi-
menpiteet. Tämän lisäksi on huomioitava myös ai-
kavälein tehtävät huoltotyöt. Lisätietoja mallikohtai-
sesta huolto-ohjelmasta löydät auton huoltokirjasta.

• huippulaatuisen moottoriöljyn (öljynlaatu MB 228.51, 
 täyssynteettinen, tuhkautumaton öljy)
• aidon Mercedes-Benz öljynsuodattimen ja vaihtotyön
• ongelmajätemaksun

 MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Axor 350 hv >  587 €
Axor 230–330 hv  430 €

 MUUT HUOLTOPAKETIT (alv 24 %)

Polttoaineen vedenerottajan ja suodattimen vaihto  253 €
Etujarrupalat/telin jarrupalat vaihto 572 €
Takajarrupalat, vetävä akseli vaihto 572 €
AdBlue -suodattimen vaihto 124 €

 LISÄTYÖT VARSINAISEEN HUOLTOON (alv 24 %)

Ilmankuivaimen raepanoksen vaihto 161 €
(öljynerottimella varustettu panos) 
Ilmankuivaimen raepanosten vaihto 283 €
2 kpl (öljynerottimella varustettu panos) 
Venttiilien säätö 199 €

Tarjoushinnat sisältävät ammattitaitoisen työn, aidot Mercedes-Benz varaosat 
ja tarvittavat öljyt. Huoltopakettihinnat ovat esimerkkejä, malli- ja autoyksilö-
kohtaisen pakettisopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina huoltotilausta teh-
dessäsi auton rekisterinumero, malli ja valmistenumero.
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Actros, Arocs ja Antos Huoltopaketit
Mercedes-Benz Actros, Arocs ja Antos malleissa 
on joustava Telligent-huoltojärjestelmä. Telligent 
ilmoittaa tarvittavista huoltotöistä näyttölaitteel-
laan. Järjestelmä määrittää huoltovälit auton käy-
tön, kuormituksen sekä mm. öljylaadun perus-
teella. Huoltojen lisätyöt, joiden suoritusväliä ei 
määritetä käytön perusteella, on suoritettava mää-
rävälein. Lisätietoja huolto-ohjelmasta löydät au-
ton huoltokirjasta.

 LISÄTYÖT VARSINAISEEN HUOLTOON (alv 24 %)

Ilmankuivaimen raepanoksen vaihto 175 €
(öljynerottimella varustettu panos) 
Ilmankuivaimen raepanosten vaihto 297 €
2 kpl (öljynerottimella varustettu panos)  
AdBlue-suodattimen vaihto  165 €
Etujarrupalat/telin jarrupalat vaihto, <2011 462 €
Vetävän akselin/2-akselin jarrupalat vaihto, Actros 3 <2011 462 €
Polttoaineen vedenerottajan ja suodattimen vaihto 245 €

• huippulaatuisen moottoriöljyn (öljynlaatu MB 228.51, 
 täyssynteettinen, tuhkautumaton LE öljy
• aidon Mercedes-Benz öljynsuodattimen ja vaihtotyön
• ongelmajätemaksun
• huoltotietojen päivityksen

 MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO -PAKETTI, sisältää:

PAKETTIHINNAT ÖLJYINEEN (alv 24 %)

Actros 3 V6-moottorilla 432 €
Actros 3 V8-moottorilla 477 €
Arocs OM473, (sis. PA-suod.vaihdon) 673 €
Actros OM471, (sis. PA-suod.vaihdon) 643 €
Antos OM936, (sis. PA-suod.vaihdon) 579 €
Antos OM470, (sis. PA-suod.vaihdon) 579 €

FSS-järjestelmän ilmoittamat huoltotyöt:

Tarjoushinnat sisältävät ammattitaitoisen työn, aidot Mercedes-Benz vara-
osat ja tarvittavat öljyt. Huoltopakettihinnat ovat esimerkkejä, malli- ja auto-
yksilökohtaisen pakettisopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina huoltotilaus-
ta tehdessäsi auton rekisterinumero, malli ja valmistenumero.

 SUODATINPAKETTI (alv 24 %)

Suodatinpaketti: ilman-, öljyn-, polttonestesuodattimen 1057 € 
ja kuivaimen uusinta (suodatinsarja OM 451/452) 

Suodatinpaketti: ilman-, öljyn-, polttonestesuodattimen 1167 € 
ja kuivaimen uusinta (suodatinsarja OM457) 
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TEET TYÖSI HYVIN, KUTEN 
TUOTTEEMMEKIN TEKEVÄT

Työsi vaatii paljon myös moottorilta. Shell Rimula R6 LME 5W-30 on 
kehitetty antamaan Mercedes-Benz moottorille tehostettua suojaa ja 
polttoaineen säästöä kestävyydestä tinkimättä.

Univar - Shell Lubricants Distributor

Univar_Rimula_200x270mm.indd   1 09/04/13   11.13
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Kuorma-autot Varaosat

Varmista autosi toimintakunto käyttämällä 
vain alkuperäisiä Mercedes-Benz varaosia
Alkuperäiset Mercedes-Benz varaosat on suunniteltu varmistamaan kuorma-
autosi toimivuus ja tuottavuus. Ne ovat samoja osia, joista autosi on alunperin 
tehtaalla koottu. Alla esimerkkejä pysyvästi edullisista hinnoista.

Tä
m

än
 s

iv
un

 tu
ot

te
id

en
 h

in
na

t v
oi

m
as

sa
 3

1.
3.

20
18

 a
st

i. 

Suodatinsarja OM541/542 moottoriin 
MA0001805809 

svh. 273,00 €

Suodatinsarja OM471-moottoriin 
MA0001806909 

svh. 452,00 €

Suodatinsarja OM457-moottoriin 
MA0001807409 

svh. 307,00 €

Raitisilmasuodatin Actros MP3 
MA9408350047 

svh. 29,20 €

Raitisilmasuodatin  
Uuteen Actrokseen
MA9608300618 

svh. 113,00 €

Valmiit kuorma-auton moottoreiden suodatinsarjat ovat 
helppo ja edullinen tapa hankkia uudet alkupäiset suodat-
timet. Suodatinsarja sisältää moottorin suodattimet (öljy,
polttoaine ja ilma) ja on reilusti irto-osia edullisempia.

Raitisilmasuodattimen vaihtamalla varmistat lasien 
pysymisen kirkkaana ilman huurtumisongelmia. 
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Rapa lentää tien päällä ja kunnossa olevat lasinpyyhkijän- 
sulat ovat turvallisuutesi tae kurakeleillä. Vaihda sulat 
nyt aitoihin Mercedes-Benz lasinpyyhkijänsulkiin. 

Älä anna kylmien kelien yllättää. Vaihtamalla autosi akun 
aitoon Mercedes-Benz akkuun varmistat liikkuvuutesi 
myös talven pakkasilla.

Pyyhkijänsulkasarja Uusi Actros 
MA0018205445 

svh. 51,00 €

Pyyhkijänsulkasarja Actros MP3 
MA0018206945  

svh. 50,00 €

Pyyhkijänsulkasarja esim. Axor, Ate-
go 
MA0018206745  

svh. 50,00 €

Akku 220Ah 
MA000982130826  

svh. 297,00 €

Akku 180Ah  
MA000982420826  

svh. 281,00 €

Akku 170Ah  
MA001982210826  

svh. 265,00 €

Mallikohtaisen sopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina varaosa- ja lisävaruste- 
oston yhteydessä autosi rekisterinumero, malli ja valmistenumero – ota autosi  
rekisteriote mukaan asioidessasi valtuutetulla Mercedes-Benz huoltoedustajallasi.
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Aitoja Mercedes-Benz lisävarusteita
syksyisin tarjoushinnoin.

21
Tämän sivun tuotteiden hinnat voimassa 31.3.2018 asti. 

Alkuperäiset lisävarusteet kuorma-autot

Tuulilasin alapuolisen Mercedes-Benz-merkin 
koristeosa. Tyylikäs, keulan 

tähtimerkkiä korostava kehys 

kaikkiin ohjaamoihin.
Materiaali: Korkeakiillotettu jaloteräs, 
paksuus 3 mm.
Asennus: Liimataan auton keulaan.

MB67520196 (svh. 81,00)

69,00 €

Valaistu Mercedes-tähti + asennussarja
Valoa säteilevä yksityiskohta: Napin painalluksesta 

syttyy valkoisella taustavalolla valaistu Mercedes-tähti.

Tekniset tiedot: LED-valo, teho 1,9 W, linssi.

Asennussarja sisaltaa tähden, LED-valon, katkaisimen, 

johtosarjan ja kiinnitystarvikkeet.
MB66830036 (F2H)

MB66830041 (F2G) 

(svh. 337,00)

269,00 €

Joustolakana / patjansuojus
Erinomaista nukkumismukavuutta. 

Kuminauhakiinnitteiset joustolakanat istuvat ja

pysyvat paikallaan.
MB67873696 Joustolakana ylävuode kapea 60X200cm 

MB67873697 Joustolakana ylä-/alavuode 75X200cm

MB67873698 Joustolakana kapea 60X220cm

MB67873699 Joustolakana ylä- /alavuode 75X220cm

(svh. 65,00)

55,00 €

Alkuperäinen LA-puhelin 40 FM/AM kanavaa.

Helppo ja nopea asentaa.

MB66828599

259,00 €
(svh. 318,00) 

Keulan RST-lamellit
Vahvaa kirkkautta ja 
persoonallisuutta. 

Materiaali: Korkeakiillotettu RST
Asennus: Liimataan säleikköön
Vain Actros-malleihin. 

F2A + F2G + F2P
MB67520190 (svh. 515,00)

399,00 €

F2G + F2N + moottoritunneli
MB67520192 (svh. 441,00)

359,00 €

Etupuskurin RST-listat
Loistavan kiiltävät linjat. 

Nämä RST-listat korostavat 
etupuskuria ja antavat autolle 
erottuvaa ilmettä.

Materiaali: Korkeakiillotettu RST
Asennus: Liimataan etuhelmaan

MB67520172 (svh. 278,00)

239,00 €

Kromiset ulkopeili-
koristeet
Sarja kuljettajan ja apu-

kuljettajan puolelle .

Asennus: Helppo vaihtaa alku-
peräisten (esimerkiksi koodi F0X) 
tilalle. Clip-on kiinnitys.

MB67520197 (svh. 117,00)

99,00 €

F2A + F2H + F2P
MB67520191 (svh. 590,00)

479,00 €

Etusäleikon RST-lamellit 
keräävät katseita.



Lisävarusteet ja tarvikkeet
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Luotettava saksalainen 
alkotesteri Drägeriltä.
Mukana 3 suukappaletta.
D8324924

299,00 €
Kysy myös tarjous Dräger-alkolu-
kon asennuksesta ajoneuvoosi. Mallikohtaisen sopivuuden varmistamiseksi ilmoita aina varaosa- ja lisävaruste- 

oston yhteydessä autosi rekisterinumero, malli ja valmistenumero – ota autosi  
rekisteriote mukaan asioidessasi valtuutetulla Mercedes-Benz huoltoedustajallasi. Tä
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Kattovaloteline 

High Giga Space
T07-502250  

749,00 €

Etuhelmaputki 2500mm 
leveään ohjaamoon
T07-502260 

849,00 €

Webasto Thermoconnect 
matkapuhelinohjaus Sprinterin 
(mallisarja 906) alkuperäiseen 
lisälämmittimeen (H12)
Ohjaus Apple iPhone tai Android-
puhelimiin ladattavalla ohjelmalla.
Käyttö ensimmäiset 3 kk veloituksetta, 
sen jälkeen 47,40 € / vuosi.

499,00 € 
Asennettuna (ei saatavana muihin malleihin). F41R120

Uutta! Kotimaista laatutyötä Hio-Mexiltä

Kattovaloteline Low 
Giga Space
T07-502259

529,00 €

Illumiled linjakilpi 
Gigaspace-ohjaamoon
• ohut ja tyylikäs
• helppo asentaa
• pieni virrankulutus
T1018050003

619,00 €

Lisäkaukovalot Rigid 
E-series Combo
• äärimmäisen kestävä ja 
tehokas
• tehty USA:ssa 
110312EMRIGID

495,00 € / kpl

Kestävä, kuumasinkitty Jatsi -astinvetokoukku 
Sprinteriin. Turvalliseen lastaukseen ja kuorman 
purkuun.
• Astinvetokoukku takaa helpon ja turvallisen kuorman purun     
sekä lastauksen
• Kuumasinkitys tekee astimesta kestävän ja auttaa pitämään 
sen siistinä
• Astinosa myöhemmin vaihdettavissa
• Sähköpistoke suojattu
• Tuote on tyyppitestattu
• Saatavissa myös pelkkänä astimena ilman koukkua
• 3,5 ton Sprinter mallisarja 906 4x2 mallit

695,00 €  
(svh. 769,00)

T906990001

1330,00 € 
Asennettuna. F80R713

Autossa oltava vetokoukun sähkövalmius E57.

Kuvan tuotteissa 
olevat led-äärivalot 
saatavissa 
lisähintaan.

Kokonaisuuden täydentää:
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Uusi X-sarja on pickup-malli, joka 
täyttää yhden viimeisistä aukoista Mer-
cedes-Benzin omassa automallistossa. 
X-sarjan myötä Mercedes-Benz Vansin 
tarjonta laajenee neljänteen mallisar-
jaan.

- X-sarja ei tunne kompromisseja. 
Auton erillisrunko, voimakas kuusisylin-
terinen moottori ja jatkuva neliveto ovat 
oletusarvoja. X-sarja tulee vetoamaan 
niihinkin asiakkaisiin, jotka eivät ole 
tätä ennen edes harkinneet pickupin 
ostamista, Mercedes-Benz Vansin johtaja 
Volker Mornhinweg kertoo. 
 
Kolme malliversiota: vaihtoehto niin 
maastoon kuin kaupunkiin
X-sarjasta on saatavana kolme eri malli-
versiota käyttötarpeesta riippuen: Pure, 
Progressive ja Power.  

UUSI X-SARJA ON ENSIMMÄINEN LAJISSAAN

Terveisiä Mercedes-Benz huollosta!

Julkaisija
Veho Oy Ab
Mercedes-Benz Hyötyajoneuvot

Päätoimittaja
Rami Ainiala
Veho Oy Ab

Toimituspäällikkö
Nina Uschanov
Veho Oy Ab

Toimitus
Janne Jokela
Tero Lahtinen
Mika Niemi 
Mika Simolin
Pasi Yliskylä
Linda Wendelius

Taitto
Linda Wendelius

Paino
Grano

Kansi: Galerie Art Gloss 200 g
Sisus G-print 90 g

Palautteet ja tiedustelut
mercedes@veho.fi

Veho Oy Ab pidättää oikeudet tuote- ja hintamuutoksiin

Ilmoitusmyynti
Veho Oy Ab
Nina Uschanov
nina.uschanov@veho.fi

Osoitelähde
Ajoneuvoliikennerekisteri
Liikenteenturvallisuusvirasto Trafi
PL 320, 00101 Helsinki
Puh. 029 534 5000

Tietojen tekninen toimitus
Grano Diesel Oy, suoramarkkinointi
Kuortaneenkatu 3, 00520 Helsinki

Muut tietolähteet
Veho Oy Ab:n asiakasrekisteri

Osoitteenmuutos
Veho Oy Ab ei vastaa osoitelähteissä mainittujen 
rekistereiden ylläpidosta.

Lehti lähetetään auton rekisteriotteessa mainittuun 
osoitteeseen.

Emme vastaa lehdessä mahdollisesti olevista 
painovirheistä. Lehden vastuu virheellisestä 
ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan.

Artikkeleiden lopussa ilmoitetut arvot on mitattu 
määräysten (direktiivi 80/1268/ETY ja sen voimassa 
oleva lisäys) mukaisessa mittausajossa, nämä lukemat 
ja auton tekniset tiedot eivät koske yksittäistä autoa 
eivätkä ole osa tarjousta, vaan tiedot on tarkoitettu 
auttamaan eri automallien vertailussa.

Mercedes-Benzin ensimmäinen pickup-malli nostaa laadun, mukavuuden ja 
ylellisyyden uudelle tasolle. Sarjan erottaa kilpailijoistaan turvallisuus ja liitettävyys.

Mercedes-uutiset

Pure on tarkoitettu kovaan työkäyttöön. 
Progressive korostaa auton muotoilua ja 
mukavuutta. Power istuu saumattomasti 
omaan elämäntapaan, aina kaupunki- 
ympäristöstä kivisille metsäpoluille. 

- Tavoitteemme on tarjota asiakkail-
le autoja, jotka sopivat juuri heidän 
omiin erityisvaatimuksiinsa. X-sarja 
määrittelee uuden laatutason kasvavas-
sa pickup-segmentissä”, Daimler AG:n 
pääjohtaja Dr Dieter Zetsche sanoo.

X-sarjan dynaamisen veistoksellinen 
muotoilu korostaa auton voimakasta 
vaikutelmaa ja matkustamo tarjoaa laa-
tua ja mukavuutta, jota ei ole aikaisem-
min koettu keskikokoisten pickup-auto-
jen segmentissä.

X-sarja esitellään Suomessa marras-
kuussa 2017. 

SUOMI MUKANA GLOBAL 
TECHMASTERS -KILPAILUSSA

Global TechMasters –kilpailussa valitaan 
maailman parhaat Mercedes-Benz 
huollon ammattilaiset. Suomi on mukana 
marraskuussa järjestettävän kilpailun 
raskaan kaluston sarjassa ensimmäistä 
kertaa.  Huollon laatuun ja asiakasläh-

töiseen työskentelyyn panostava Veho 
järjestää Suomen karsinnat.
– Kilpailua arvostetaan todella paljon, 
Suomen Global TechMaster kilpailusta 
vastaava Marianne Westerlund kertoo. 
 Kilpailussa mitataan teknistä 
osaamista, järjestelmien hallintaa sekä 
asiakaspalvelutaitoja. Tiimikilpailun 
lisäksi jokainen kilpailee myös yksilö-
nä.
– Oman työprofiilin mukainen toimin-
ta on tärkeää, Westerlund mainitsee.
  Kotimaan karsintoihin osallistuvat 
kaikki Suomen Mercedes-Benz -val-
tuutetut raskaan kaluston huoltopis-
teet.
 Kansainvälinen kilpailu järjestetään 
Saksan Stuttgardissa 7.-10.11.2017



24

ESPOO
Veho Hyötyajoneuvot
KehäVeho
Lommilanrinne 2–3
02740 ESPOO
puh. 010 569 16

Veho Espoon keskus
Korivauriokorjaamo
Lautamiehentie 3
02770 ESPOO 
puh. 010 569 3500

FORSSA
Varsinais-Suomen    
Auto-Center Oy
Tiilenlyöjänkatu 7
30100 FORSSA
puh. 020 7810 770

HELSINKI
Veho Autotalot   
Herttoniemi
Mekaanikonkatu 14
00880 HELSINKI
puh. 010 569 8080 

Veho Suutarila
Korivauriokorjaamo
Lampputie 4
00750 HELSINKI 
puh. 010 569 3500

Alppilan 
Autohuolto Oy
Takkatie 7
00370 HELSINKI
075 326 5515

HYVINKÄÄ
Länsiauto Oy  
Torpankatu 25–27
05830 HYVINKÄÄ
puh. 010 525 2380

HÄMEENLINNA
Länsiauto Oy   
Uhrikivenkatu 18
13130 HÄMEENLINNA
puh. 010 5252 390

Raskone Oy 
Terminaalitie 26
13430 HÄMEENLINNA
puh. 010 232 0270

IISALMI
Autotalo Hartikainen
Marjahaankierto 11
74130 IISALMI
puh. 0400 33 88 22

JOENSUU
Autotalo Hartikainen
Pamilonkatu 31
80130 JOENSUU
puh. 0400 334 933 
puh. 0400 793 344 

JYVÄSKYLÄ
Raskone Oy 
Sorastajantie 4
40320 JYVÄSKYLÄ
puh. 010 232 0752

Veho Hyötyajoneuvot 
Kuormaajantie 55
40320 JYVÄSKYLÄ
puh. 010 569 3166 

KAJAANI
Autotalo Hartikainen
Syväojankatu 5
87700 KAJAANI
puh. 0400 115 113  
puh. 0400 334 864 

KEMINMAA
Niemelän Auto Oy
Teollisuuskylänraitti 10
94450 KEMINMAA
puh. 042 455 11600

KITEE
Karjalan Yhdistelmäjarrut Oy    
Tolosentie 6
82380 TOLOSENMÄKI
puh. 050 568 5749

KOKKOLA
Veho Hyötyajoneuvot
Indolantie 2
67600 KOKKOLA
puh. 010 569 8380

KOTKA
Auto-Suni Oy 
Keltakalliontie 2
48770 KOTKA
puh. 020 769 4780

Raskone Oy 
Jylpyntie 25
48230 KOTKA
puh. 010 232 0520

KOUVOLA
Raskone Oy 
Savonsuontie 8
45720 KUUSANKOSKI
puh. 010 232 0402

Veho Hyötyajoneuvot 
Koriansuora 15  
45130 Kouvola  
puh. 010 569 8327

KUOPIO
Autotalo Hartikainen  
Neulalammentie 4
70780 KUOPIO
puh. 0400 332 255

Raskone Oy
Virranniementie 14
70420 KUOPIO
puh. 010 2320 462

Veho Hyötyajoneuvot
Takojantie 24
70900 TOIVALA
puh. 010 569 8300

KUUSAMO
Auto-Tähti Ky   
Revontulentie 2 
93600 KUUSAMO
puh. 08 853862

LAHTI
Mega-Auto Oy  
Alhonkatu 5
15610 LAHTI
puh. 020 7510 400

Raskone Oy 
Alhonkatu 5
15610 LAHTI
puh. 010 2320 750

Veho Hyötyajoneuvot 
Kasaajankatu 8
15520 LAHTI
puh. 010 569 8245

LAITILA
KK-AutoTeam Oy 
Kaukolantie 18
23800 LAITILA 
puh. 02 857 6500

LAPPEENRANTA
Auto-Kilta Trucks Oy 
Terminaalinkatu 27
53420 LAPPEENRANTA 
puh. 020 1545 810

Auto-Suni Oy  
Harapaisentie 2
53500 LAPPEENRANTA
puh. 0207 694 600

Raskone Oy 
Myllymäenkatu 10
53550 LAPPEENRANTA
puh. 010 232 0612

LOHJA
Tynninharjun   
Autohuolto Oy
Maksjoentie 12
08200 LOHJA
puh. 019 375 7900

MAARIANHAMINA
SOS Service  
Uppgårdsvägen 12
22100 MARIEHAMN
puh. 018 13055

MIKKELI
Etelä-Savon Auto   
Hietakatu 5
50130 MIKKELI
puh. 015 206 2510

Raskone Oy 
Insinöörikatu 6
50150 MIKKELI
puh. 010 232 0430

NÄRPIÖ
Käyttöauto Oy 
Algotsintie 6
64200 NÄRPIÖ
puh. 06 3474 111

OULU
Veho Hyötyajoneuvot 
Kaarnatie 32
90530 OULU
puh. 010 569 8365

PORI
Veho Hyötyajoneuvot 
Korjaamonkatu 3
28610 PORI
puh. 010 569 8290

PORVOO
Huoltopalvelu  
J. Holmberg Oy
Asentajantie 3
06150 PORVOO
puh. 020 751 0390

RAASEPORI
Veho Hyötyajoneuvot  
Teknikontie 17
10600 TAMMISAARI
puh. 010 569 8195

RAUMA
AutoPalin 
Metallitie 2 
26100 RAUMA
puh. 029 009 8900

ROVANIEMI
Raskone Oy 
Ulakatu 11
96300 ROVANIEMI
puh. 010 232 0731

Veho Hyötyajoneuvot
Teollisuustie 9
96320 ROVANIEMI
puh. 010 569 8390

SALO
Astrum Auto Oy  
Joensuunkatu 15
24100 SALO
puh. 02 777 3911

Veho Hyötyajoneuvot
Myllyojankatu 5  
24100 SALO
puh. 010 569 8230

SASTAMALA
Kiviniityn Autohuolto Oy     
Kivisenojankatu 7
38200 SASTAMALA
puh. 020 743 1060

SEINÄJOKI
Käyttöauto Oy 
Pohjankaari 2

60120 SEINÄJOKI
puh. 06 418 5111

Veho Hyötyajoneuvot
Puuhaajantie 1
60510 HYLLYKALLIO
puh. 010 569 8273

TAMPERE
Veho Autotalot  
Taninkatu 11
33400 TAMPERE
puh. 010 569 8080

Veho Hyötyajoneuvot 
Jasperintie 1
33960 PIRKKALA
puh. 010 569 3034

TORNIO
Rautio Heimo Ky 
Neulojankatu 14
95450 TORNIO
puh. 016 443 293

TURKU
Veho Autotalot  
Vesilaitoksentie 1
21200 RAISIO
puh. 010 569 8080

Veho Hyötyajoneuvot 
Loukinaistentie 10
21420 LIETO
puh. 010 569 8220

VAASA
Käyttöauto Oy 
Rantamaantie 37
65350 VAASA
puh. 06 315 6300

VANTAA
Veho Hyötyajoneuvot 
Ansakuja 3, 01740 VANTAA
puh. 010 569 8140

Veho Mercedes-Benz Airport
Ohtolankatu 10
01510 VANTAA
puh. 010 569 8080

VARKAUS
Autohuolto Gynther Oy 
Käpykankaantie 2
78850 VARKAUS
puh. 044 441 1200

Valtuutetut tehtaan auditoimat Mercedes-Benz huoltoedustajat Suomessa

Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeus muutoksiin pidätetään.  
Hinnat sisältävät alv:n 24 %, liikekohtaiset hintamuutokset mahdollisia. 10/2017.

www.mercedes-benz.fi/pakettiautot ja www.mercedes-benz.fi/kuorma-autot 

= Vito-, Viano- ja Citan-huolto
= Sprinter-huolto
= Kuorma-autohuolto
= CharterWay-autonvuokraus

A - Posti Oy 
Posti Green

Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki, puh 029 534 5000. Tietojen tekninen toimitus: Grano Diesel Oy, Suora, Kuortaneenkatu 3, 00520 Helsinki.


