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Varaudu talveen. 
Akut nyt edullisesti asennettuna. 
Varmista kuorma-autosi käynnistyminen myös kylmällä 
säällä aidoilla Mercedes-Benz akuilla.
     

Info    

215Ah Truck Parts, 2 kpl  asennettuna alkaen 485 €

220 EFB Akku, 2 kpl  asennettuna alkaen 575 €

220 AGM akku, 2 kpl  asennettuna alkaen 970 €

170Ah Atego Hybrid, 2 kpl  asennettuna alkaen 485 €

Kaikki hinnat alv. 0 % ja voimassa 31.12.2021 asti. Hinnat alkaen ovat alkaen hintoja mainittuihin automalleihin, tarkista osan sopivuus 
omaan ajoneuvoosi lähimmällä Mercedes-Benz jälleenmyyjällä. Kirjeen etuja ei voi yhdistää muihin tarjouksiin ja alennuksiin.



     

Sopivuus    

Actros ja Arocs 4/5, Antos, Atego asennettuna alk. 140,50 €

   

Sopivuus   Hinnat alkaen, alv. 0 %

Actros ja Arocs 4/5, Antos 1 479 €

Atego   1 415 €

= Hinnat alkaen asennettuna, alv. 0 %

Jarrupalat 
asennettuna
Taattua pysäytysvoimaa 
ajoneuvollesi aidoilla 
Mercedes-Benz 
jarrupaloilla. 
Poikkea valtuutetulla 
jälleenmyyjällämme 
ja asennuta 
sopivat 
jarrupalat 
ajoneuvoosi.

Turboahdin 
Jos ajoneuvo vähänkään 
viheltää tai teho takkuaa, 
voi olla aika vaihtaa 
turboahdin. Laadukkaat 
aidot Mercedes-Benz 
turboahtimet löydät 
lähimmältä 
jälleenmyyjältäsi. 

Ilmankuivaimen 
suodatinpanos 
Jarru- ja ilmajousitus-
järjestelmä kaipaa puhdasta 
ilmaa, jotta järjestelmän 
toiminta on varmaa ja 
turvallista. Varaudu 
talveen uusimalla aito 
Mercedes-Benz ilman-
kuivaimen suodatinpanos 
öljynerottajalla.

     

Sopivuus    

Actros ja Arocs 4/5, Antos asennettuna alkaen 509 €

Atego   asennettuna alkaen 429 €

     

Sopivuus    

Actros ja Arocs 4/5, Antos asennettuna alkaen 1 450 €

Atego   asennettuna alkaen 1 300 €

Jarrulevyt 
ja -palat 
asennettuna
Aidoilla Mercedes-Benz jarrulevyillä ja -paloilla ajat 
pidempään ja luotettavammin. Piipahda valtuutetulla 
jälleenmyyjällä vaihdattamassa uudet jarrulevyt ja -palat. 

   

Sopivuus   Hinnat alkaen, alv. 0 %

Actros ja Arocs 4/5, Antos 439 €

Atego   449 €

Ilmajousipalkeet 
Laahaako perä tai niiaako 
nokka toispuoleisesti? 
Nyt vaivaan apu aidoista 
Mercedes-Benz 
ilmajousipalkeista.

     

Sopivuus    

Actros ja Arocs 4/5, Antos asennettuna alkaen 591 €

Atego   asennettuna alkaen 599 €

Iskunvaimentajat asennettuna
Varmista aidoilla Mercedes-Benz 
iskunvaimentajilla, että 
ajoneuvosi pysyy vakaana 
ja turvallisena. 
Saat ne asennettuna 
lähimmältä valtuutetulta 
jälleenmyyjältäsi. 



Mercedes-Benz Collection-tuotteet

   

Sopivuus   Hinnat alkaen, alv. 0 %

Actros ja Arocs 4/5, Antos, Atego 39 €

Kaikki hinnat alv. 0 % ja voimassa 31.12.2021 asti. Hinnat alkaen ovat alkaen hintoja mainittuihin 
automalleihin, tarkista osan sopivuus omaan ajoneuvoosi lähimmällä Mercedes-Benz 
jälleenmyyjällä. Kirjeen etuja ei voi yhdistää muihin tarjouksiin ja alennuksiin.

Pyyhkijänsulat
Puhdas ja kirkas näkökenttä on tärkeä turvallisuuden 
edellytys tien päällä. Aidot Mercedes-Benz pyyhkijänsulat 
asentuvat vaivatta tuulilasiisi ja varmistavat osaltaan 
turvallisen matkan.

Kumimatot
Syyssateet 
lähestyvät kovaa 
vauhtia. Aidoilla 
Mercedes-Benz 
kumimatoilla 
suojaat autosi 
lattian kuralta 
ja lialta.
   

Sopivuus  Info Hinnat alkaen, alv. 0 %

Actros ja Arocs 4/5, Antos Oikea ja vasen matto 69 €

Atego  Kuljettajan matto 25 €

FUSO-varaosat

   

Info  Nro Hinta alv. 0 %

Talvitakki   S-XXXL/B67871177-82 129 €

Collegepaita, harmaa S-XXL/B66958859-64 59 €

Huppari, harmaa  S-XXL/B66041687-91 89 €

 Älykello, Garmin Venu Mercedes-Benz  259 €
  B66959120  

Lämpölaukku 1,2L B67872867 49 €

Sateenvarjo B66958961 29 €

 Parfyymi lahjapakkaus  39 €
miehet/naiset B66956006/B66956007

   

Info  Nro Hinta alv. 0 %

Pyyhkijänsulka QMK716634 19,90 €

 Kumimattosarja, Comfort cabin LHD 65 € 
  QQZ030425

  
Ramppipeili QMK581331 159 €



Kuorma-auto on yrittäjälle ja kuljettajalle enemmän 
kuin työkalu – se on elinehto. Siksi Mercedes-Benz 
tekee kaikkensa pitääkseen autosi liikkeellä ja pyö-
räsi pyörimässä.
 Mercedes-Benz Uptime-palvelu valvoo autosi tilaa 
24/7, ennakoi mahdollisia ongelmia ja nimensä mu-
kaisesti maksimoi auton tuottavuuden – uptimen. 

Mercedes-Benz Uptime valvoo puolestasi.
Uptime-palvelu diagnosoi jatkuvasti auton tilaa ja 
ilmoittaa niin korjaamolle kuin yrittäjälle, jos jotain 
poikkeavaa ilmenee, usein ennen kuin edes kuljetta-
ja huomaa.

Lue lisää: mercedes-benz.fi/uptime


