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Mercedes-Benz Palvelutuotteet
vapauttavat sinut huolistasi.
Keskity ydinliiketoimintaasi.
Me huolehdimme kaikesta muusta.

Mercedes-Benz Uptime

Mercedes-Benz Uptime
lisää yrityksesi tuottavuutta.
Mercedes-Benz Uptime -palvelun täysin automatisoitu
telediagnostiikka seuraa ajoneuvosi tilaa reaaliajassa ja
välittää tiedon kriittisistä huoltotarpeista valitsemallesi
Mercedes-Benz-kotikorjaamolle.
Tämän älykkään ennakoinnin avulla on mahdollista välttää
yllättäviä huoltotarpeita, mahdollistaa joustavampi
huoltoaikojen varaaminen sekä tärkeimpänä:
pitää autosi tiellä tuottavassa työssä.
Mercedes-Benz Uptime -palvelu sisältyy automaattisesti Selectja Huolenpitosopimuksiin. Näin voit parhaiten hyötyä ajoneuvon
älykkäästä liitettävyydestä ja Mercedes-Benz huolenpitopalveluista, kustannustehokkaaseen kuukausihintaan.

Mercedes-Benz Uptime

Ennustettavien vikojen välttäminen.
Jos asiakaspalvelukeskuksemme tunnistaa
kuorma-autosi vian, siitä ilmoitetaan sinulle
välittömästi. Tieto huolto- ja korjaustarpeista
välitetään automaattisesti valitsemaasi
Mercedes-Benz-kotikorjaamoon.

Tehokas korjausten ja
huoltojen hallinta.
Ajoneuvon tietojen pohjalta huoltopiste kokoaa
yhteen tulossa olevat huolto- ja korjaustyöt,
ottaa yhteyttä sinuun ja sopii kanssasi ajankohdan, joka sopii parhaiten omiin aikatauluihisi
ja tuleviin huoltotarpeisiin. Hyvällä suunnittelulla
voimme välttää odottamattomat korjaamokäynnit ja minimoida seisonta-ajat.

Reaaliaikainen tuki asiakkaan
suorittamille korjaustoimenpiteille.
Lykätyt korjaustoimenpiteet lisäävät usein auton
kulumista tai aiheuttavat teknisiä vikoja tai
vaurioita. Mercedes-Benz Uptime pitää sinut
ajan tasalla siitä, millaisia huoltotoimenpiteitä
ajoneuvosi kaipaa.

Mercedes-Benz FleetBoard

FleetBoardin avulla jopa 15 %
alhaisempi polttoaineen kulutus.
FleetBoard on Mercedes-Benz kuorma-autoille suunniteltu
telematiikkapalvelu, joka mahdollistaa ajoneuvokaluston
tehokkaan ja taloudellisen hallinnan ja seurannan.
Fleetboardin avulla voit parantaa ajokalustosi tehokkuutta,
laskea kustannuksia sekä vähentää kulumista. Reaaliajassa
toimittamiemme tietojen ansiosta olet aina ajan tasalla
kalustosi tilanteesta ja voit hyödyntää kuljettajien, kaluston ja
toimeksiantojen älykästä verkotusta.
Kysy lisää lähimmältä jälleenmyyjältäsi
ja kokeile veloituksetta kolmen kuukauden ajan.

Mercedes-Benz FleetBoard

FleetBoardin etuja.
Polttoainetaloudellisuus ja
ajoneuvon tehokas käyttö
FleetBoard-käyttöanalyysi ja -raportointi
mahdollistavat kuljettajiesi ajotavan
suunnitelmallisen kehittämisen. Ennakoivan
ajotavan koulutus on tärkeä työkalu, kun
tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta
ja ajokaluston polttoainetaloudellisuutta.
Kattava koulutus edistää ajoneuvon tehokasta
ja asianmukaista käyttöä, joka lisää auton
kestävyyttä ja vähentää turhia huoltotarpeita.

Ajankäytön hallinta
FleetBoardin avulla voit automatisoida
liiketoimintasi taustaprosesseja. Ajankäytön
hallinnan palvelut mahdollistavat digipiirturien
etäluvun, keskitetysti hallitun kuljettajien
työajan seurannan ja suunnittelun sekä tuottaa
tarvittavat tiedot palkanlaskennan käyttöön.

Ajoneuvon seurattavuus ja
huoltojen hallinta
FleetBoardin avulla voit seurata kalustosi
liikkeitä reaaliajassa, suunnitella tehokkaat
ajoreitit, tarkastella reittihistoriaa sekä seurata
huoltotietoja ja suunnitella huoltoajankohdat
haluamallasi tavalla.

Mercedes-Benz Palvelusopimukset

Monipuoliset Mercedes-Benz Palvelusopimukset varmistavat
aina liiketoimintasi jatkuvuuden ja ajokalustosi optimaalisen
toiminnan. Sopimukset jakautuvat kolmeen eri palvelutasoon.
Huoltosopimus kattaa kaikki määräaikaishuollot MercedesBenzin laatustandardien mukaisesti.
Select-sopimus kattaa määräaikaishuoltojen lisäksi
voimalinjan korjaukset ja tuo lisää turvaa liiketoimintasi
huolettomaan jatkuvuuteen.
Huolenpitosopimus on turvallinen ja riskitön ratkaisu, kun
haluat huolehtia uuden Mercedes-Benz kuorma-autosi
kunnosta nyt ja tulevaisuudessa. Huolenpitosopimus turvaa
ajoneuvosi ja liiketoimintasi jatkuvan toiminnan. Voit ennakoida
kaikki ajoneuvon ylläpitokulut sentilleen, jolloin vältyt ikäviltä
yllätyksiltä ja voit keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Mercedes-Benz Huoltosopimus

Mercedes-Benz Huoltosopimus:
Perustason huoltopalvelut.
Mercedes-Benz Huoltosopimus on ratkaisu, kun haluat
tietää ajoneuvon tulevat huoltokustannukset ennalta.
Sopimus sisältää valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman
mukaiset määräaikaishuollot sisältäen siihen kuuluvat
varaosat, huoltotyön, voiteluaineet sekä hiukkassuodattimen
huolto-ohjelman mukaisen vaihdon. Huolloissa käytetään
ainoastaan aitoja Mercedes-Benz varaosia, jotta kuormaautosi arvo säilyisi mahdollisimman hyvin.1

Huolto

• Määräaikaishuollot Mercedes-Benzin korkeiden
laatustandardien mukaisesti

Lisäpalvelut2

• Mercedes-Benz Uptime -telematiikkapalvelu

Katsastus

• Katsastus, päästömittaus, jarrusovitus
• Ajopiirturin ja nopeudenrajoittimen tarkastus

Huoltopalvelut

Jopa 5 vuotta tai 1 000 000 km.
Kulutusosat
Määräaikaishuollot
Voimalinja
Ajoneuvon korjaukset
Vuodet

1

2

3

4

5

  Valmistajan myöntämä ajoneuvon tehdastakuu         Sopimuksen kattavuus
1
2

Voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Kysy tarkemmin lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
Palvelut lisähintaan.

Mercedes-Benz Select -sopimus

Mercedes-Benz Select -sopimus:
Voimalinjan korjaukset sekä
määräaikaishuollot yhdessä
paketissa.
Mercedes-Benz Select -sopimus on turvallinen ja edullinen
ratkaisu, kun haluat tietää ennalta ajoneuvon tulevat
kustannukset voimalinjan korjauksien sekä määräaikaishuoltojen osalta.
Sopimus sisältää voimalinjan korjaustoimenpiteet sisältäen
mm. moottorin sekä vaihteiston kokonaisuudessaan, turbon,
moottorin ohjainlaitteen, generaattori/käynnistinmoottorin,
vesipumpun, polttoainepumpun, polttoaineen korkeapainejärjestelmän, paineilmajärjestelmän kompressorin, voiman
ulosoton, vetävät akselit, vetopyörästöt ja planeettapyörästöt,
kardaaniakseli, vetoakselit, tehdasasenteiset hidastimet.

Mercedes-Benz Select -sopimus
Lisäksi sopimukseen sisältyy valmistajan määrittelemän
huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot sisältäen siihen
kuuluvat varaosat, huoltotyön, voiteluaineet sekä hiukkassuodattimen huolto-ohjelman mukaisen vaihdon. Huolloissa
käytetään ainoastaan aitoja Mercedes-Benz-varaosia, jotta
kuorma-autosi arvo säilyisi mahdollisimman hyvin.1

• Kattaa laajasti voimalinjan komponenttien
tekniset korjaukset

Huolto

• Määräaikaishuollot Mercedes-Benzin korkeiden
laatustandardien mukaisesti

• Mercedes-Benz Uptime -telematiikkapalvelu

Lisäpalvelut2

Katsastus

• Katsastus, päästomittaus, turvallisuustestaus
• Ajopiirturin tarkastus
• ServiceCard
• Huoltopalveluiden ja laskutuksen tehokas hallinta

Voimalinjan korjaukset sekä määräaikaishuollot
Jopa 5 vuotta tai 600 000 km.
Kulutusosat
Määräaikaishuollot
Voimalinjan korjaus
Ajoneuvon korjaukset
Vuodet

1

2

3

4

5

  Valmistajan myöntämä ajoneuvon tehdastakuu         Sopimuksen kattavuus
1
2

Voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Kysy tarkemmin lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
Palvelut lisähintaan.

Mercedes-Benz Huolenpitosopimus

Mercedes-Benz
Huolenpitosopimus:
Täydellinen huoltopaketti.
Mercedes-Benz Huolenpitosopimus on täyden palvelun riskitön
ratkaisu, kun haluat tietää ennalta ajoneuvon kaikki tulevat
huolto ja korjauskustannukset.
Sopimus sisältää kiinteällä kuukausihinnalla kaikki ajoneuvon
normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset sekä äkilliset
korjaustoimenpiteet kaikilla Suomen valtuutetuilla MercedesBenz huoltoedustajilla.
Lisäksi sopimukseen sisältyy valmistajan määrittelemän huoltoohjelman mukaiset määräaikaishuollot sisältäen siihen kuuluvat
varaosat, huoltotyön, voiteluaineet sekä hiukkassuodattimen
huolto-ohjelman mukaisen vaihdon. Huolloissa käytetään
ainoastaan aitoja Mercedes-Benz-varaosia, jotta kuorma-autosi
arvo säilyy parhaalla mahdollisella tavalla.1

Mercedes-Benz Huolenpitosopimus
• Kattaa laajasti ajoneuvon normaalin kulumisen
aiheuttamat korjaukset, mukaan lukien
voimalinjan komponentit.

Huolto

• Määräaikaishuollot Mercedes-Benzin korkeiden
laatustandardien mukaisesti

• Kulutusosien vaihto ja huoltotyö
Kulutusosat

• Mercedes-Benz Uptime -telematiikkapalvelu

Lisäpalvelut2

Katsastus

• Katsastus, päästomittaus, turvallisuustestaus
• Ajopiirturin tarkastus

• Mercedes-Benz Service 24h päivystys- ja tiepalvelu
Tiepalvelu

• ServiceCard
• Huoltopalveluiden ja laskutuksen tehokas hallinta

Huolenpitosopimus

Jopa 5 vuotta tai 1 000 000 km.
Kulutusosat
Määräaikaishuollot
Voimalinjan korjaus
Ajoneuvon korjaukset
Vuodet

1

2

3

4

5

  Valmistajan myöntämä ajoneuvon tehdastakuu         Sopimuksen kattavuus
1
2

Voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Kysy tarkemmin lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
Palvelut lisähintaan.

ServiceCardilla matka jatkuu.
Maksuttomalla Mercedes ServiceCard -kortilla voit maksaa
Euroopan laajuisesti ajoneuvon huollot ja korjaukset kaikissa
valtuutetuissa Mercedes-Benz korjaamoissa. Kortti mahdollistaa
myös Service24h-palvelun käytön ilman käteistä. Mercedes
ServiceCard -kortilla tankkaat ajoneuvosi edullisilla hinnoilla ja
maksat myös esimerkiksi tietulli- ja lauttamaksuja.
Lisätietoja: www.MercedesServiceCard.com

Mercedes-Benz ServiceCard
sisältää seuraavat palvelut:
• Nopea tunnistus Mercedes-Benzin omassa vikapalvelukeskuksessa tai Mercedes-Benz-huoltopisteessä.
24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.
• Palveluiden maksaminen matkan päällä ilman käteistä rahaa,
esim: - Ajoneuvon huollot ja korjaukset
- Tie- ja lauttamaksut
- Polttoaine
• Mercedes Service 24h -tiepalvelu VIP-eduin
• Säästöä Mercedes-Benz-huoltoverkoston maksuihin
• Edullista polttoaineen tankkausta
Täytä ja toimita MercedesServiceCard-hakemuslomake, niin
saat kaikki erinomaiset edut käyttöösi. Lähetä täytetty lomake
osoitteeseen: info@mercedesservicecard.com

