De beste service onderweg.

Hulp nodig?
Bel direct
00800 1 777 7777

Waar u ook bent, onze service is altijd dichtbij. Want ook
als het even tegenzit, is het prettig dat u een Mercedes-Benz
rijdt. Pechhulp onderweg, vervangend vervoer en zelfs een
overnachting in een hotel behoren tot de standaard voordelen
van Mobilo.

Iedere Mercedes-Benz rijder die de reguliere onderhouds
beurten volgens de fabrieksvoorschriften bij een officiële
Mercedes-Benz dealer laat uitvoeren, profiteert van Mobilo.
Tot wel dertig jaar! Daarmee kiest u dus altijd voor de beste
service. Ook onderweg.
Informeer naar de voorwaarden. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. De gegevens in deze folder komen overeen met de stand van zaken op het moment van
redactiesluiting (05/16) van deze uitgave. www.mercedes-benz.nl/mobilo

A 8390 62 0516

Mobilo.

Mobilo. De beste service onderweg.

Uw Mobilo Card.

De zekerheden van Mobilo.
00800 1 777 7777
De beste service onderweg, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Vanuit het buitenland belt u +31 (0)20 654 52 77.
Mobilo geldt voor de eerste vier jaar na aankoop en
kost u niets extra. Daarna wordt Mobilo vernieuwd
van servicebeurt tot servicebeurt die volgens
fabrieksvoorschriften worden uitgevoerd.
Kijk voor alle informatie op www.mercedes-benz.nl/mobilo

Vervoer naar en van pechlocatie
Effectieve reistijd door de servicepartner naar de
pechlocatie en terug.

Vervangend voertuig
Kostenvergoeding voor een vervangend voertuig voor de
duur van de reparatie (maximaal drie werkdagen).

Reparatie ter plaatse
Kleine reparaties op de pechlocatie tot € 150,- netto per
geval. Materiaalkosten voor banden, accu's, sleutels,
oliën, vloeistoffen, brandstof en verbruiksmateriaal zijn
uitgesloten van de kostenvergoeding.

Vliegtuig/trein
Alternatief voor vervangend voertuig: kostenvergoeding
voor heen- en terugreis tot € 400,- netto per persoon.
Voor de bestuurder en inzittenden.

Wegslepen
Wegslepen naar de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz
servicepartner.

Hotel
Kostenvergoeding voor overnachtingen inclusief
ontbijt voor de duur van de reparatie, tot maximaal
drie werkdagen en € 400,- netto per persoon/per
geval. Voor de bestuurder en inzittenden.
Repatriëring
Terugbrengen van het voertuig wanneer de reparatie
langer dan drie werkdagen duurt.
Bezorging van vervangingsonderdeel
Kosten voor bezorging van het vervangingsonderdeel
en spoedbestelling, douanekosten en dergelijke tot
€ 400,- netto per geval.

Taxi/chauffeur/openbaar vervoer
Kosten taxi, chauffeur of openbaar vervoer tot € 75,netto per geval.

Met uw Mobilo Card heeft u bij pech onderweg alle benodigde
gegevens direct bij de hand. De beste service onderweg is zo
altijd dichtbij. Waar u zich ook in Europa bevindt.

Voertuigbrengservice
Het voertuig wordt binnen een straal 50 km naar
een servicepartner gebracht.
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