
Mercedes-Benz MobiloVan.
Din mobilitet er vores drivkraft.
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Vi sørger for, at du kommer videre. I 30 år.
Fri bane for Mercedes-Benz Citan, Sprinter og Vito: Med mobilitetsgarantien Mercedes-Benz MobiloVan, 
der er standard, sikrer du dig op til 30 års problemfri kørsel ved hjælp af regelmæssige serviceeftersyn.

Mercedes-Benz transportere sætter ikke kun nye stan- 
darder inden for avanceret teknik og komfort, men også  
på serviceområdet. Med Mercedes-Benz MobiloVan kører 
du derfor sikkert i hele Europa. Mobilitetsgarantien tilbyder 
dig hurtig hjælp på stedet i forbindelse med tekniske uheld 
samt en lang række andre nyttige ydelser som f.eks. bug-
seringshjælp eller lån af en erstatningsbil. Så du hurtigt 
kan komme videre.
 For at kunne udnytte Mercedes-Benz MobiloVan skal du 
blot sørge for at få de regelmæssige serviceeftersyn på din 
transporter udført hos dit autoriserede Mercedes-Benz 
serviceværksted. Det gælder også, hvis du har købt din 

transporter brugt eller har forpasset et serviceeftersyn – 
for med hvert nyt serviceeftersyn nyder du igen automa-
tisk godt af den problemfri kørsel med Mercedes-Benz  
MobiloVan i op til 30 år.
 Inden for de første to år efter første indregistrering af 
din transporter tilbyder Mercedes-Benz MobiloVan dig 
desuden specielle mobilitetsydelser ved værkstedsophold  
i forbindelse med garanti og kulance.
 Kort sagt: Mercedes-Benz MobiloVan sørger for, at du 
kommer videre, og at din forretning kører.
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Hurtig hjælp. Lige i nærheden.
Med Mercedes-Benz MobiloVan profiterer du af grænseløs mobilitet: Hvis din bil kommer ud for et teknisk uheld, 
sørger Mercedes-Benz med et tæt servicenet i hele Europa for, at du hurtigt kan køre videre.

Gyldighedsområdet¹ for Mercedes-Benz MobiloVan:

• Bulgarien 
• Estland
• Gibraltar 
• Irland
• Letland
• Luxembourg
• Holland 
• Polen
• Sverige

• Belgien
• Tyskland
• Frankrig
• Storbritannien 
• Italien
• Litauen
• Monaco
• Østrig
• Rumænien
• Slovakiet
• Tjekkiet
• Ungarn

• Andorra 
• Danmark 
• Finland 
• Grækenland
• Island
• Liechtenstein 
• Malta
• Norge
• Portugal
• Schweiz
• Slovenien
• Spanien
• Cypern (EU)

Uanset om du kører i en by i Tyskland eller på en øde vej i 
Spanien, så er vores hjælp aldrig langt væk i tilfælde af et 
teknisk uheld. For med Mercedes-Benz MobiloVan kender 
mobilitet ingen grænser.
 Gyldighedsområdet1 for Mercedes-Benz MobiloVan:
Du kan altid regne med os i hele Europa. 24 timer i døg-
net. 365 dage om året. Vi er altid lige i nærheden af dig og 
hurtigt på stedet. Det sørger vores tætte servicenet i hele 
Europa for – med ca. 3.000 autoriserede Mercedes-Benz 
servicepartnere.
 Vores specialister er ikke blot hurtigt fremme på stedet 
hos dig, men kender også din Mercedes-Benz transporter 
ud og ind. Med det rette håndelag og Mercedes-Benz 
originaldele kan du hurtigt køre videre for fuld kraft. Og 
skulle det tage lidt længere tid på værkstedet, sørger tal-
rige mobilitetsydelser fra Mercedes-Benz MobiloVan for, 
at du kan køre videre.
 Service24h kontaktes tlf. 33 78 55 55. Ved opkald fra 
mobilnet kan der opkræves et gebyr. Ved opkald fra ud-
landet: +45 33 78 55 55. 1 Gælder ikke i oversøiske departementer og territorier.
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Altid klar til at hjælpe dig. Døgnet rundt.
Uanset om det er dag eller nat, søndag eller helligdag – hvis din bil er ramt af et teknisk uheld eller 
startproblemer, står vi klar til at hjælpe dig med mange nyttige ydelser1 . Og vi får dig hurtigt på ret 
kurs igen.

Teknikerens kørselsomkostninger til nedbruds-stedet 
og tilbage igen.

Kørsel til og fra nedbruds-stedet:

Hjælp på stedet:

Bugsering:

Reparationsomkostninger op til 150 euro, der påløber  
på stedet, dækkes af Mercedes-Benz MobiloVan.

Hvis det tekniske uheld ikke kan afhjælpes på stedet, 
transporteres din bil til dit nærmeste autoriserede 
Mercedes-Benz serviceværksted.

Efter en reparation på værkstedet pga. et teknisk uheld 
eller et startproblem bringer vi bilen tilbage til dig, hvis 
du ønsker det – inden for en radius af 50 km fra dit auto-
riserede Mercedes-Benz serviceværksted.

Hvis du ønsker at vente, indtil din transporter er klar  
igen, dækker vi omkostningerne for dig og dine med- 
rejsende til et hotelværelse inkl. morgenmad, så længe 
reparationen varer – op til tre arbejdsdage.

Mens din bil repareres, kan du køre videre i en erstatnings-
bil2 i op til tre arbejdsdage. Biltypen afhænger af, hvad der 
er til rådighed.

Mercedes-Benz MobiloVan dækker også dine omkost-
ninger til transport hen til en lufthavn eller togstation – 
med op til 65 euro til taxi, køreservice eller offentlig 
nærtrafik.

Taxi, køreservice og offentlige
transportmidler: Fly/tog:

Hotel:Bringeservice:

Erstatningsbil:

Som et alternativ til en erstatningsbil kan du også benytte 
fly eller tog – vi dækker omkostningerne op til 400 euro pr. 
person til en ud- og hjemrejse.

1 Iht. vores betingelser. 
2  Dette sker under almindelige markedsvilkår. Andre omkostninger 
  eksempelvis til drivmidler er ikke dækket.
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Et kort stop sikrer problemfri kørsel i lang tid.
Mercedes-Benz MobiloVan tilbyder dig også favorable ydelser ved værkstedsophold i forbindelse med 
nybilsgaranti eller kulance. Du har således mulighed for at køre videre i tilfælde af reparationer, der varer 
længere end to arbejdstimer.

Du kan koncentrere dig fuldt ud om din forretning – vi 
tager os af alt andet. Hvis du ønsker det, henter vi din 
transporter hos dig. Efter en reparation på værkstedet 
pga. et teknisk uheld eller et startproblem bringer vi din 
bil tilbage til dig – inden for en radius af 50 km fra din 
autoriserede Mercedes-Benz servicepartner.

Mercedes-Benz MobiloVan dækker også dine omkost-
ninger til transport til en luffhavn eller togstation – op til 
65 euro til taxi, køreservice eller offentlig nærtrafik.

Mens din transporter reparareres, kan du om nødvendigt 
køre videre i en erstatningsbil1 i op til tre hverdage. 
Biltypen afhænger af, hvad der er til rådighed.

Taxi, køreservice og offentlige
transportmidler: Erstatningsbil :

Hente- og bringeservice:

1 Alternativ til de andre ydelser. Dette sker under almindelige markedsvilkår. Andre omkostninger eksempelvis til drivmidler er ikke dækket.
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Tekniske uheld og startproblemer:
Med Mercedes-Benz MobiloVan er du i to år fra første 
indregistrering sikker på at kunne køre videre i tilfælde 
af tekniske uheld og startproblemer. Derefter forlænges 
mobilitetsgarantien fra serviceeftersyn til serviceefter- 
syn med maks. 1 år (dog i op til maks. 30 år samlet),  
forudsat at eftersynet er udført på et autoriseret  
serviceværksted.

Værkstedsophold i forbindelse med garanti og 
kulance:
I op til to år efter første indregistrering har du ved  
planlagte værkstedsophold i forbindelse med garanti  
og kulance ret til mobilitetsydelser fra Mercedes-Benz 
MobiloVan, hvis reparationen varer længere end to  
arbejdstimer.

Alle ydelser samlet under ét.
Vær optimalt forberedt, hvis uheldet skulle være ude: Mercedes-Benz MobiloVan tilbyder stærke ydelser,  
der sikrer, at du kan fortsætte med at køre i tilfælde af tekniske uheld og startproblemer samt i forbindelse 
med garanti- og kulancesager.

Ydelser Tekniske uheld
og startproblemer

Værkstedsophold i ga-
ranti- og kulancesager1

Kørsel til og fra nedbruds-stedet
Teknikerens kørselsomkostninger til og fra nedbruds-stedet

• -

Hjælp på stedet
Småreparationer på uheldsstedet op til 150 euro

• -

Bugsering
Til nærmeste autoriserede Mercedes-Benz servicepartner

• -

Taxi, køreservice og offentlige transportmidler
Op til maks. 65 euro

• •

Hente- og bringeservice
Inden for en radius af 50 km fra Mercedes-Benz partneren

•2 •

Erstatningsbil
Op til tre hverdage, biltype afhænger af, hvad der er til rådighed

• •3

Fly/tog
Med dækning af omkostninger op til 400 euro

• -

Hotel
I op til tre arbejdsdage

• -

1
Ved reparationer, der varer længere end to arbejdstimer. 

2 Kun bringeservice. 
3 Alternativ til de andre mobilitetsydelser.





Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning (01/2013) kan der være foretaget ændringer 
på produktet. Denne brochure kan ligeledes omtale typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i bestemte lande. Udsagn, der vedrører lov-, 
rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 
afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om lokale love og bestemmelser. www.mercedes-benz.dk


