
ServiceCare: Just drive - we take care.
Onderneem ontspannen, uw bestelwagen blijft in topconditie met de ServiceCare pakketten van Mercedes-Benz.



Mercedes-Benz ServiceCare:
service op maat.

Het is geen toeval dat u in een Mercedes-Benz
bestelwagen rijdt – dit komt omdat u heeft gekozen voor
uitstekende kwaliteit. U wilt mobiel blijven, wat er ook
gebeurt. Onze ServiceCare pakketten helpen u daarbij.

Of het nu gaat om reparaties, het vervangen van slijtage-
onderdelen, onderhoud, onverwachte garantiewerkzaam-
heden of een storing – met onze drie servicepakketten
bieden wij u altijd een oplossing die voldoet aan al uw
wensen. Zodat elke rit voorspelbaar en probleemloos
verloopt, zonder financieel risico. U hoeft zich geen
zorgen te maken over hoge werkplaatskosten en uw
bestelwagen blijft in topconditie.

Onze ServiceCare pakketten zijn verkrijgbaar als u een
nieuwe Mercedes-Benz bestelwagen koopt, maar u kunt
ze ook op een later tijdstip aanschaffen of wanneer u 
een gebruikte bestelwagen koopt. Elke kilometer voelt  
net zo goed als de eerste, zodat u zich kunt richten op  
de bestemming in plaats van op hoe u daar komt.

Mercedes-Benz ServiceCare

Complete.
Het reparatie- en 
onderhoudspakket 
met complete dekking.

Maintenance.
Voor een perfect 
onderhouden bestelwagen.

ExtendedWarranty.
Langer garantie, 
langer zekerheid.



• Zekerheid: zodat u uw bestemming bereikt.
 Onze service met de vertrouwde Mercedes-Benz
 kwaliteit zorgt ervoor dat uw bestelwagen veilig en
 betrouwbaar blijft en zijn waarde behoudt.

• Maximale mobiliteit: zodat alles soepel verloopt, 
 of u nu onderweg bent voor werk of privé. Dankzij
 regelmatig onderhoud en juist uitgevoerde reparaties  
 met Mercedes-Benz Originele Onderdelen en met de
 kwaliteit die u van ons gewend bent, wordt het risico
 op stilstand aanzienlijk kleiner. En mocht er toch iets
 gebeuren, dan houden wij u in heel Europa mobiel  
 met onze mobiliteitsservice MobiloVan* 

• Transparante adviesprijzen: zodat u altijd het
 overzicht over de kosten houdt. Met vaste,  
 transparante termijnbedragen gedurende de  
 gehele looptijd van het contract.

Van uitgebreide garantie tot veelzijdig onderhoud – onze ServiceCare pakketten zijn bedoeld om u te ontzorgen, zodat
u elke uitdaging het hoofd kunt bieden. Wat de bestemming ook is, u gaat elke dag met een gerust gevoel op weg.

*MobiloVan is onze gratis mobiliteitsgarantie. Voor de voorwaarden, surf naar www.mercedes-benz.be/NL/mobilovan.

• Flexibiliteit: zodat het onderhoud van uw
 bestelwagen past binnen uw privé en zakelijke
 agenda. Met op maat gemaakte pakketvoorwaarden
 en kilometrages. U kiest zelf tussen vaste maandelijkse
 termijnen of een eenmalige betaling vooraf.

• MobiloVan: uw snelle en gratis pechhulp in heel
 Europa. Bij pech onderweg bent u verzekerd van hulp,
 variërend van de snelle en deskundige hulp van een
 technicus ter plaatse tot onze wegsleepservice,
 vervangend vervoer of een overnachting. Het enige
 wat u hoeft te doen om te profiteren van deze en
 andere standaard MobiloVan-diensten is de regelmatige  
    onderhoudsbeurten van uw bestelwagen bij een
 officiële Mercedes-Benz servicepartner laten uitvoeren.
 Zo kunt u tot 30 jaar zorgeloos rijden!*

Drievoudige bescherming:
uw voordelen in één oogopslag.



Complete:
het reparatie- en onderhoudspakket 
met complete dekking. 

Wanneer u op zoek bent naar een servicepakket met complete dekking is Mercedes-Benz Complete de beste
oplossing. Met dit pakket zijn alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief reparaties en het vervangen van 
slijtageonderdelen, gedekt tegen een vast maandbedrag1. Met Mercedes-Benz Complete is uw bestelwagen
maximaal inzetbaar en houdt u grip op de kosten.

Aanschaf ServiceCare Complete
ServiceCare Complete kan op elk moment tijdens de
eerste 12 maanden na de eerste inschrijving worden
aangeschaft, tot een maximum van 50.000 km, op
voorwaarde dat de bestelwagen wordt onderhouden
in overeenstemming met het onderhoudsboekje en
de fabrieksrichtlijnen.

Inhoud van het pakket
Vervanging van slijtageonderdelen (zoals remmen,
batterij, wielophanging, etc.), banden niet inbegrepen
en regelmatig onderhoud volgens het onderhouds-
boekje en de fabrieksrichtlijnen. De uitgebreide  
garantie dekt vrijwel alle onderdelen (zoals motor, 
versnellingsbak, elektronica, assen, airconditioning). 
Het pakket is inclusief MobiloVan2.

1 Uitgezonderd eventuele indexering.
 

2 MobiloVan is onze gratis mobiliteitsgarantie. Voor de voorwaarden, surf naar www.mercedes-benz.be/NL/mobilovan.

Complete:  
het servicepakket met 
complete dekking.

Wanneer u op zoek bent naar een servicepakket met complete dekking is Mercedes-Benz Complete de beste 
oplossing. Met dit pakket zijn alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief reparaties en het vervangen van slijtage-
onderdelen, gedekt tegen een vast maandelijks bedrag1. Met Mercedes-Benz Complete is uw bestelwagen  
maximaal inzetbaar en houdt u grip op de kosten.

Aanschaf ServiceCare Complete
ServiceCare Complete kan op elk moment tijdens de 
eerste 12 maanden na de kentekenregistratie worden 
aangeschaft, tot een maximum van 50.000 km, op 
voorwaarde dat de bestelwagen wordt onderhouden 
in overeenstemming met het onderhoudsboekje en  
de richtlijnen van de fabrikant.

1 Uitgezonderd eventuele indexering.
2 MobiloVan is onze gratis mobiliteitsgarantie. Voor de voorwaarden, ga naar mercedes-benz.nl/mobilovan.
3 Mercedes PRO/me: Mercedes-Benz connectiviteitsoplossingen. Voor meer informatie, neem contact op met uw Mercedes-Benz Van ProCenter.

Maximale duur/kilometrage: 7 jaar/300.000 km

Aantal jaren 1 2 3 4 5 6 7

  Gedekt door ServiceCare       Fabrieksgarantie

Slijtage
Onderhoud
Uitgebreide garantie

Inhoud van het pakket 
Vervanging van versleten onderdelen (zoals remmen,  
accu, wielophanging, etc.) en regulier onderhoud 
volgens het onderhoudsboekje en de richtlijnen van  
de fabrikant. De uitgebreide garantie dekt vrijwel alle 
onderdelen (zoals motor, versnellingsbak, elektronica, 
assen, airconditioning). Het pakket is inclusief APK, 
MobiloVan2 en Mercedes PRO Adapter3. 



Maintenance:
uw bestelwagen blijft
in topconditie.

Aanschaf ServiceCare Maintenance
ServiceCare Maintenance kan op elk willekeurig 
moment worden afgesloten op nieuwe en gebruikte 
voertuigen. De duur van het contract en het aantal 
kilometers zijn onbeperkt. U kiest zelf voor het aantal 
onderhoudsbeurten waar u gebruik van wilt maken: 2, 
4 of 6 onderhoudsbeurten.

Inhoud van het pakket
Regelmatige onderhoudsbeurten volgens het 
onderhoudsboekje en de fabrieksrichtlijnen.
Het pakket is inclusief MobiloVan1.

Dankzij de regelmatige en accurate controle van de belangrijkste onderdelen en functies blijft uw bestelwagen
uitstekend en betrouwbaar presteren. Onderhoud voorkomt onnodige reparatiekosten en beperkt stilstand.
ServiceCare Maintenance omvat de onderhoudsbeurten conform de fabrieksrichtlijnen en verhoogt zo de  
inruilwaarde van uw voertuig.

1 MobiloVan is onze gratis mobiliteitsgarantie. Voor de voorwaarden, surf naar www.mercedes-benz.be/NL/mobilovan.

Maintenance:  
uw bestelwagen blijft 
in topconditie.

Aanschaf ServiceCare Maintenance
ServiceCare Maintenance kan op elk willekeurig 
moment worden aangeschaft of verlengd. De duur 
van het contract en het aantal kilometers zijn 
onbeperkt. U kiest zelf voor het aantal onderhouds-
beurten waar u gebruik van wilt maken: 2, 4 of 6  
onderhoudsbeurten.

Inhoud van het pakket
Reguliere onderhoudsbeurten volgens het onder-
houdsboekje en de richtlijnen van de fabrikant.  
Het pakket is inclusief APK, MobiloVan1 en  
Mercedes PRO Adapter2.

Dankzij de regelmatige en accurate controle van de belangrijkste onderdelen en functies blijft uw bestelwagen  
uitstekend en betrouwbaar presteren. Onderhoud voorkomt onnodige reparatiekosten en beperkt stilstand.  
Mercedes-Benz Maintenance omvat de onderhoudsbeurten conform de richtlijnen van de fabrikant en verhoogt 
zo de inruilwaarde van uw voertuig.

1 MobiloVan is onze gratis mobiliteitsgarantie. Voor de voorwaarden, ga naar mercedes-benz.nl/mobilovan.
2 Mercedes PRO/me: Mercedes-Benz connectiviteitsoplossingen. Voor meer informatie, neem contact op met uw Mercedes-Benz Van ProCenter. 

Onbeperkte duur of kilometrage

Complete: 
het servicepakket met
complete dekking.

Aantal jaren 1 2 3 4 5 6 7

  Gedekt door ServiceCare       Fabrieksgarantie

Slijtage
Onderhoud
Uitgebreide garantie



ExtendedWarranty:
langer garantie, langer zekerheid.

Mercedes-Benz ExtendedWarranty biedt een langere dekking aansluitend aan de fabrieksgarantie. Het beschermt u
tegen onverwachte reparatiekosten, u heeft geen eigen risico en de voorwaarden zijn transparant en aantrekkelijk.

*De volledige voorwaarden en andere looptijden en kilometerlimieten zijn verkrijgbaar bij uw Mercedes-Benz Partner.

Aanschaf ServiceCare ExtendedWarranty
ServiceCare ExtendedWarranty kan op elk moment
tijdens de eerste 12 maanden na de eerste inschrijving 
worden aangeschaft, op voorwaarde dat het voertuig 
wordt onderhouden in overeenstemming met het 
onderhoudsboekje en de richtlijnen van de fabrikant.

Inhoud
Mercedes-Benz ExtendedWarranty dekt nagenoeg
alle onderdelen (zoals motor, versnellingsbak,
elektronica, assen, airconditioning).

*

ExtendedWarranty:  
meer garantie, meer zekerheid.

Mercedes-Benz ExtendedWarranty biedt een uitgebreide dekking aansluitend aan de fabrieksgarantie. Het beschermt u 
tegen onvoorziene reparatiekosten, u heeft geen eigen risico en de voorwaarden zijn transparant en aantrekkelijk.

Aanschaf ServiceCare ExtendedWarranty
ServiceCare ExtendedWarranty kan worden aan-
geschaft bij een nieuw of gebruikt voertuig, op 
voorwaarde dat het voertuig wordt onderhouden in 
overeenstemming met het onderhoudsboekje en  
de richtlijnen van de fabrikant.

Inhoud
Mercedes-Benz ExtendedWarranty dekt nagenoeg  
alle hoofdcomponenten (zoals motor, versnellingsbak, 
elektronica, assen, airconditioning). Het pakket is 
inclusief Mercedes PRO Adapter*.

Maximale duur/kilometrage: 5 jaar/250.000 km 

* Mercedes PRO/me: Mercedes-Benz connectiviteitsoplossingen. Voor meer informatie, neem contact op met uw Mercedes-Benz Van ProCenter.

Aantal jaren 1 2 3 4 5 6 7

  Gedekt door ServiceCare       Fabrieksgarantie

Slijtage
Onderhoud
Uitgebreide garantie



Zorgeloos onderweg:
met onze aanvullende opties.

Als u kiest voor Mercedes-Benz ServiceCare pakketten, kiest u voor optimale planning en bescherming van uw voertuig.
Met onze aanvullende opties kunt u uw pakket volledig op maat maken, zodat u precies krijgt wat voor u belangrijk is.
Ga naar uw Van ProCenter voor meer informatie over andere looptijden en kilometerlimieten. 

1 MobiloVan is onze gratis mobiliteitsgarantie. Voor de voorwaarden, surf naar www.mercedes-benz.be/NL/mobilovan.
2 Alleen als aanvullende service bij bezoek aan de werkplaats.

Mercedes-Benz ServiceCare Complete Maintenance ExtendedWarranty  
MobiloVan1 ✔	 ✔		 ✔

Voorbereiding technische keuring ✔  
Tussentijds bijvullen motorolie2 ✔  
 
Aanvullende opties tegen meerprijs 
Banden  • 
Technische keuring •
✔ Inbegrepen bij de ServiceCare pakketten  ✔ Bij onderhoud bij de Mercedes-Benz dealer volgens fabrieksrichtlijnen  • Optioneel 

 



Mercedes-Benz ServiceCare:
alles in één oogopslag.

Perfecte service met Mercedes-Benz kwaliteit:
• Noodzakelijke reparaties worden onmiddellijk
 uitgevoerd
• Verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid
• Uiterst zuinig dankzij duurzame Mercedes-Benz
 Originele Onderdelen
• Voertuig behoudt zijn waarde en heeft een
 hogere inruilwaarde

Maximale mobiliteit:
• Stilstand tot een minimum beperkt dankzij regelmatig
 onderhoud en reparaties met Mercedes-Benz kwaliteit
• Mobiel blijven met de mobiliteitsgarantie MobiloVan1

Mercedes-Benz ServiceCare               Slijtage            Onderhoud               Uitgebreide garantie               MobiloVan1

Complete             ✔          ✔ ✔

Maintenance            ✔   ✔

ExtendedWarranty                   ✔ 
 

Geen onverwachte onderhoudskosten:
• Transparante kosten en dus volledig te beheersen
• Kostenbesparing en bescherming tegen
 onverwachte kosten
• Planningszekerheid met vaste, transparante
 termijnbedragen

Meer informatie en prijzen:
Ga naar je VanPro Center en vraag de tarieven  
aan je Vans expert of configureer je voertuig via  
mercedes-benz.be/vans en bekijk onze vanaf- 
prijzen in de ServiceCare sectie.

1 MobiloVan is onze gratis mobiliteitsgarantie. Voor de voorwaarden, surf naar www.mercedes-benz.be/NL/mobilovan.

✔

 MobiloVan is geen apart ServiceCare pakket, maar is inbegrepen in het betreffende product.







Betaalde upgrades:
Slijtage 
Vervanging van 
slijtageonderdelen

Onderhoud 
Regelmatig 
onderhoud

Garantieverlenging  
Voor vrijwel alle 
onderdelen en aggregaten

Mercedes-Benz 
MobiloVan

eComplete

eWarranty

eMaintenance

Bij de aankoop van een Mercedes-Benz eVan zijn er bijkomende servicepakketten beschikbaar - op maat van uw 
behoeften en in verschillende mogelijkheden: 

Geïntegreerd Onderhoudspakket * Inclusief batterijcertificaat **

Het gratis batterijcertificaat dekt de kosten van een 
defect aan de hoogspanningsbatterij voor nog eens zes 
jaar of in totaal tot 160.000 km na de normale twee jaar 
garantie (2 + 6 jaar). Als de capaciteit van uw batterij 
tijdens de eerste 8 jaar of de eerste 160.000 km na de 
eerste registratie sterk afneemt, bent u beschermd door 
het batterijcertificaat. Wij dragen dan de kosten voor de 
vervanging van de batterij. En het beste: het certificaat 
is al in de aankoopprijs inbegrepen.

Ga met een gerust hart de toekomst in met uw eVan. 
Een gratis onderhoudspakket voor een periode 
van vier jaar is inbegrepen bij de aankoop van 
elke eVan. Regelmatig, professioneel onderhoud 
volgens het onderhoudsboekje en specificaties 
van de fabrikant, evenals de inspectie van de 
hoogspanningsonderdelen en -functies van het 
voertuig, beschermen tegen onnodige reparatiekosten, 
reduceert stilstand tot een minimum en zorgt voor een 
optimaal waardebehoud van uw voertuig.

2 23 34 4 5 6 7 81 1

Jaren

 MobiloVan is geen apart ServiceCare pakket, maar is inbegrepen in het betreffende product.

***

Jaren of 160.000 km

*  Volgens de specifieke voorwaarden van het Mercedes-Benz geïntegreerde onderhoudspakket voor de eVan. 
**   Volgens de specifieke voorwaarden van het Mercedes-Benz batterijcertificaat voor de eVan.
***  Alleen geldig bij regelmatig onderhoud bij uw Mercedes-Benz servicepartner. Onderworpen aan de voorwaarden van MobiloVan.

Goed beschermd vanaf het begin:  
onze eVans inclusief onderhoudspakket* 
en batterijcertificaat**.



V.U.: Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, Patricia Verdoodt, Tollaan 68, 1200 Brussel, RPR Brussel, btw BE 0419.946.355. Mercedes-Benz Customer Service: cs.bel@cac.mercedes-benz.com.  
Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en drukfouten. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.mercedes-benz.be. Niet op de openbare weg gooien.


