
SERVISNI PAKETI
Mercedes-Benz Trucks

Ponudba za tovorna vozila Actros.

Veljavnost: 20.2. - 30.6.2023

MENJAVA VODNE ČRPALKE
Menjava originalno obnovljene vodne črpalke zagotavlja ustrezno, zanesljivo in nemoteno 
hlajenje motorja. Ugodna cena zaradi vračila starega dela ter zagotovljena Mercedes-Benz 
kvaliteta ter jamstvo predstavljata pravo izbiro.

Paket vključuje:
- Originalno obnovljena Mercedes-Benz Vodna črpalka 
- Delo in test delovanja 
- Garancijo na kakovost

A4702000401  80 = 470 € + DDV 



Akcijska ponudba velja do 31.8.2022 oz. do razprodaje zalog. Vse navedene cene ne vključujejo 
DDV. Akcijske cene veljajo izključno za en kos vsake določene kataloške številke dela. Znižane 
akcijske cene so znižane iz cen rednega prodajnega cenika. Slike so simbolične. Cene se lahko 
razlikujejo glede na model in opremo vozila. Ustrezno identifikacijo in ustreznost dela preverite  
v elektronskem katalogu delov. Uporabite številko šasije vašega vozila (VIN). Na navedene 
akcijske cene se ne priznajo dodatni popusti. Pridružujemo si pravico do morebitnih vsebinskih 
napak. O aktualni ponudbi se pozanimajte pri svojem partnerju Mercedes-Benz. 

Akcijska ponudba velja do 30. 6. 2023 oz. do razprodaje zalog. Vse navedene cene ne vključujejo DDV. Akcijske cene veljajo izključno za en kos vsake določene kataloške številke dela. 
Znižane akcijske cene so znižane iz cen rednega prodajnega cenika. Slike so simbolične. Cene se lahko razlikujejo glede na model in opremo vozila. Ustrezno identifikacijo in ustreznost 
dela preverite v elektronskem katalogu delov. Uporabite številko šasije vašega vozila (VIN). Na navedene akcijske cene se ne priznajo dodatni popusti. Pridružujemo si pravico do 
morebitnih vsebinskih napak. O aktualni ponudbi se pozanimajte pri svojem partnerju Mercedes-Benz. 

in Mercedes-Benz sta zaščiteni blagovni znamki Mercedes-Benz Group AG.

MENJAVA NOX SENZORJA
Menjava originalnih Mercedes-Benz NOX senzorjev v servisnem paketu 
po ugodni ceni zagotavlja optimalno delovanje vašega Mercedes-Benz 
tovornega vozila, saj omogočajo posredovanje pravilnih informacij do 
krmilne enote, kar nadalje zagotavlja optimalno uravnavanje delovanja 
izpušnega sistema. Elektronika originalnih NOX senzorjev  
je v ta namen posebej prilagojena  
specifičnim karakteristikam  
izpušnih plinov pri vozilih  
Mercedes-Benz.   

MENJAVA TURBO POLNILNIKA 
Menjava tovarniško obnovljenega Turbo polnilnika omogoča 
vrhunsko zmogljivost in dolgo življenjsko dobo po ugodni ceni,  
saj je v ceno vključen izgrajeni stari del, ki ga vrnemo tovarni.  
Zato menjava originalnega Mercedes-Benz Turbo polnilnika ni 
samo ugodna temveč tudi okolju prijazna izbira. Vsak del 
originalnega Turbo polnilnika je temeljito preverjen in obsežno 
strojno obdelan, kar vključuje namestitev novega kompresorja, 
ustrezno predelavo ohišja kompresorja  
za natančno prileganje z motorjem,  
optimizacija ležajnega ohišja ter  
zamenjava vseh obrabnih delov,  
ki ne ustrezajo tovarniškim  
specifikacijam.  

MENJAVA VISCO SKLOPKE 
Menjava originalne Visco sklopke je ugodna, zanesljiva in  
gospodarna izbira za vaše vozilo, saj je bila razvita in testirana po 
visokih Mercedes-Benz standardih zmogljivosti in učinkovitosti.  
S svojo Inovativno obliko in robustno konstrukcijo hkrati zagotavljata 
dolgo življenjsko dobo. Elektromagnetno  
krmiljenje ventilatorskega pogona  
optimizira regulacijo vklapljanja in  
izklapljanja glede na potrebo, kar  
zmanjšuje porabo goriva, ohranja  
optimalen nivo temperature hladilne  
tekočine ter zmanjšuje glasnost izpuha. 

Paket vključuje:
- Originalni Mercedes-Benz NOX senzor 
- Delo in test delovanja 
- Garancijo na kakovost 

Paket vključuje:
- Originalno obnovljen Mercedes-Benz Turbo polnilnik 
- Delo in test delovanja 
- Garancijo na kakovost

Paket vključuje:
- Originalno Mercedes-Benz Visco sklopko 
- Delo in test delovanja 
- Garancijo na kakovost

A0101531428 64
A0101531628 64
A0111537128 64
A0111537328 64

A4710967699  87

A4702000422=

=

=620 € + DDV 

1.200 € + DDV 

950 € + DDV 

Pooblaščeni prodajalec originalnih delov Mercedes-Benz:

Autocommerce, d.o.o.

Trgovina: Baragova 10, 1000 Ljubljana 
 T: 01 588 36 38, 01 588 36 41 
 E: nad.deli@autocommerce.si

Servis: Baragova 12, 1000 Ljubljana 
 T: 01 588 36 10, 01 588 36 13, 01 588 36 12 
 E: sprejem.sgv@autocommerce.si


