Mercedes-Benz Complete
Complete
package
Kompletníservice
servisní
péče

The
complete
service
package
Přehled
servisní
smlouvy
Complete
at a glance.

Mercedes-Benz
Mercedes-BenzBestBasic
Select
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vozidla and maintenance
Warranty extensionÚdržba
for powertrain
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• Prodloužená záruka na vozidlo, která kryje mechanické
• Cover
for a wide
range of mechanical
and electronic
a elektronické
komponenty
vozidla včetně
hnacího
components
as
well
as
for
the
powertrain
ústrojí.

Záruka

4

§§
Zákonné
prohlídky

Provider: Daimler
AG, Mercedesstrasse
137, 70327
Stuttgart · 2,
XX/XXX
Poskytovatel:
Mercedes-Benz
Česká republika
s.r.o., Daimlerova
149 45XXX.XXX.XX.XXX.XX/XXXX
Praha 4 - Chodov
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Truck
Service
Service24h
Plus

The
warranty
extension
for vehicle
Přehled
servisní
smlouvy
at
a glance. 6, 9
ExtendPlus.
Záruka

• Prodloužená záruka na vozidlo, která kryje mechanické
• Cover
for a widekomponenty
range of mechanical
and electronic
a elektronické
vozidla včetně
hnacího
components
as well as for the powertrain
ústrojí.

assistance
•• CBreakdown
ertifikát Truck
Service Plus.
Towing costs are covered in the case of mechanical
•• www.truckserviceplus.cz
breakdowns
• Platnost
po dobu prvních 3 let.

Service24h

• Pomoc při poruše - výjezd technika.
• ServiceCard
• V případě  technických poruch jsou kryty náklady
• Efficient processing of service cases and invoice control
na odtažení.

• Plánování údržby.
• ServiceCard
•
opravy. of service cases and invoice control
• Preventivní
Efficient processing
• Vzdálená diagnostika.

Truck
Service
Plus
4

6, 10
Přehled
servisní
smlouvy
The
warranty
extension
forExtend.
powertrain
at a glance.
6, 10

• Cover
Prodloužená
na hnací ústrojí vozidla.
for thezáruka
powertrain
Záruka

• Servisní kartaUptime
pro zjednodušení a urychlení zpracování
Mercedes-Benz
zakázky servisem.

Servisní
karta

• Pomoc při poruše - výjezd technika.
• ServiceCard
• V případě  technických poruch jsou kryty náklady
• Processing of service requests and invoice control
na odtažení.

Service24h

11

• Maintenance scheduling
• Preventive repairs
• Optimum
Technickástorage
kontrola,and
měření
emisí,
tachografu.
•
sourcing
ofcejchování
replacement
parts
• Annual mileage monitoring

• Certifikát Truck Service Plus.
• www.truckserviceplus.cz
• Platnost po dobu prvních 3 let.

Truck
Service
Service24h
Plus

Mercedes-Benz Uptime

•
Servisní karta Uptime
pro zjednodušení a urychlení
Mercedes-Benz
zpracování zakázky servisem.

Servisní
karta

4

11

• Plánování údržby.
• Preventivní opravy.
• Vzdálená diagnostika.

• ServiceCard
Výměna pneumatik v dohodnutém rozsahu / servis
• Efficient
of servicepodmínkami
cases and invoice
control
v souladuprocessing
se specifikovanými
používání.
4
11

Prodloužená
záruka na
ústrojí
Warranty extension
forhnací
powertrain

6, 9

4

Pneuservis

Mercedes-Benz Extend

4

• Main inspection, exhaust emissions inspection,
test
• safety
Servisní
karta pro zjednodušení a urychlení zpracování
• Safety
zakázkyinspection
servisem.for all vehicles weighing 7.5 t or more
• Tachograph check

Servisní
karta

Prodloužená
záruka nafor
celé
vozidlo
Warranty extension
vehicle

•
ervisní vehicle
karta pro
zjednodušení
a urychlení zpracování
• SRegular
maintenance
to Mercedes-Benz
quality
zakázky
servisem.
standards

Servisní
karta

Pomoc při poruše
- výjezd technika.
• Breakdown
assistance
• Towing
costs are covered
in thejsou
casekryty
of mechanical
V případě  technických
poruch
náklady
breakdowns
na odtažení.

Service24h

• Pravidelná údržba vozidla podle standardů kvality
• Cover for the powertrain
Mercedes-Benz.

Údržba

Pravidelná
údržba
vozidla podle
standardů kvalityquality
• Regular
vehicle
maintenance
to Mercedes-Benz
standards
Mercedes-Benz.

Údržba

Mercedes-Benz ExtendPlus

6, 8

•
worn parts and dílů
maintenance
work příslušenství
on the
• Repair
Výměnaofopotřebitelných
(vyjma nářadí,
vehicle
(excluding
implements and attachments)
a povinné
výbavy vozidla).
• Replacement of major assemblies

Opotřebitelné
díly

Regarding
the information
in this publication:
maytisku
have(únor
been2017)
madepředmětem
to the product
since
Ohledně
informací
v této publikaci:
produkt mohlchanges
být od data
změny.
Tato
publikace
může(August
také obsahovat
informace
o modelech
a službách,
které nejsouabout
v jednotlivých
zemích
going to press
2016). This
publication
may also
contain information
models and
services
dostupné.
Prohlášení
legislativních,
daňových Statements
a jiných předpisech
a jejich
použití fiscal
se vztahuje
pouze
that are not
availableoin
individual countries.
regarding
legislative,
or other
legalna
Českou
republiku
v době
tisku. Aktuální
závazné
informace
prosím
žádejte od
svého prodejce
regulations
and the
implications
of these
are valid
only for
the Federal
Republic
of Germany at the
Mercedes-Benz.
time of going to press. For the latest binding information, please ask your Mercedes-Benz dealer.
www.mercedes-benz.xx
www.mercedes-benz.cz
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The warranty
extension
powertrain
Přehled
servisní
smlouvyforBestBasic.
and maintenance package at a glance.

Truck
Service
Service24h
Plus
4

• C
Unlimited
tyre replacements/servicing
in accordance
•
ertifikát Truck
Service Plus.
with the specified conditions of use
• www.truckserviceplus.cz
• Tyre service partner: Michelin or Continental
•
poordobu
prvních 3 let.tyres (incl. storage)
• Platnost
All-season
summer/winter

• Certifikát Truck Service Plus.
• www.truckserviceplus.cz
• Platnost po dobu prvních 3 let.
• Plánování údržby.
• Preventivní opravy.
• Vzdálená diagnostika.

• Plánování údržby.
• Replacement vehicle if your vehicle stays longer than
• Preventivní opravy.
nine hours in the workshop
• Vzdálená diagnostika.

Servisní
smlouvy Mercedes-Benz pro Vaše nákladní
for
your truck.
vozidlo.
For business
customers
only
Určeno
pro firemní
zákazníky

Mercedes-Benz Uptime
Volitelné za příplatek.
Optional
an additional
charge. v souladu s našimi podmínkami.
Všechnyfor
služby
jsou poskytovány
 Naservices
období až
měsícůina accordance
až 600 000 km.
All
are48
provided
with our conditions.
8 U delších dob trvání a větších kilometrických proběhů mohou být poskytnuty individuální nabídky.
For terms of up to 48 months and up to 600,000 km.
11 
Služby Truck Service Plus pro nová vozidla prodaná v ČR, sjednání servisní smlouvy není podmínkou.
Customised quotes can be provided for longer terms and mileages.
4

Volitelné za příplatek.
Všechny for
služby
jsou poskytovány
Optional
an additional
charge. v souladu s našimi podmínkami.
7
6 Na dobu až 96 měsíců nebo pro kilometrický proběh až 1 000 000 km.
All services are provided in accordance with our conditions.
11 
7 Služby Truck Service Plus pro nová vozidla prodaná v ČR, sjednání servisní smlouvy není podmínkou.
For terms of up to 96 months and up to 1,000,000 km.

Váš úspěch
hnacímus.
Your
successjeisnaším
what drives
motorem.
The
Mercedes-Benz ServiceContracts

Volitelné za příplatek.
Všechnyfor
služby
v souladucharge.
s našimi podmínkami.
Optional
an additional
Naservices
období až
48 měsíců awith
až 600
km.
All
in accordance
our000
conditions.
Služby Truck Service Plus pro nová vozidla prodaná v ČR, sjednání servisní smlouvy není podmínkou.
For terms of up to 48 months and up to 600,000 km.

Volitelné za příplatek.
Všechny for
služby
v souladu charge.
s našimi podmínkami.
Optional
an additional
Naservices
období až
měsíců a with
až 600
km.
All
in 48
accordance
our000
conditions.
Služby Truck Service Plus pro nová vozidla prodaná v ČR, sjednání servisní smlouvy není podmínkou.
For terms of up to 48 months and up to 600,000 km.
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Mercedes-Benz Complete

Mercedes-Benz Uptime 4, 5

Complete
package
Kompletníservice
servisní
péče

Mercedes-Benz
Mercedes-BenzBestBasic
Select

vozidla and maintenance
Warranty extensionÚdržba
for powertrain

Mercedes-Benz ExtendPlus

Prodloužená
záruka nafor
celé
vozidlo
Warrenty extension
vehicle

Mercedes-Benz Extend

Přehled
servisní
smlouvyforExtendPlus.
The warranty
extension
vehicle.

Prodloužená
záruka na
ústrojíí
Warranty extension
forhnací
powertrain

The Mercedes-Benz
ServiceContracts
Servisní
smlouvy Mercedes-Benz
for your
pro
Vašetruck.
nákladní vozidlo.
Moreklidu
peace
of mind,
right from
start. vozidlo
Your truck
is what
drives
Více
hned
od začátku.
Vašethe
nákladní
je tím,
co ovlivňuje
yourúspěch.
success.
If it‘sjede,
moving,
so iisVáš
your
business.
To give
Váš
Pokud
je v then
pohybu
byznys.
Pro větší
klidyou
additional
of mind
on the
road, vozidlem
you can purchase
a service
na
silnicíchpeace
si můžete
zároveň
s novým
koupit servisní
smlouvu
od
Mercedes-Benz:
tyto smlouvy
nabízejí
různou
úroveň
krytí
a jsou
contract
from Mercedes-Benz
when
buying
a new
vehicle:
they
offeršity
na
míru levels
speciálně
Vašim
potřebám
jakospecifically
firemnímu zákazníkovi.
varying
of cover
and
are tailored
to your needs as
a business customer.
Vyšší hospodárnost a vyšší doba provozuschopnosti. Vyhněte
se
nepotřebným
prostojům
a získejte
dobu
provozuschopnosti
Greater
economy
and more
uptime.delší
Avoid
unnecessary
downtimes
tím,
že
nám
přenecháte
starosti
s
administrativou
(účetní
kontrola,
and gain more uptime by passing the administrative
burden
on to us
zpracování
servisních
případů).
Budetecases).
se takThis
mociwill
zaměřit
na svoji
(invoice control,
processing
of service
allow you
to focus
hlavní
budete
mít spolehlivý
základ
on yourpodnikatelskou
core businessčinnost
and givea you
a more
reliable basis
for pro
planning.
plánování.
To saméwhen
platí, itpokud
jdetoocalculating
výpočet Vašich
můžete
The same applies
comes
your nákladů:
costs: you
can
očekávat
transparentní
a
férový
přístup.
expect transparent and fair conditions – without any deductibles.
Dlouhodobé
zachování
hodnoty.
Vaše nákladní
vozidloserviced
je udržováno,
Long-term value
retention.
Your truck
is maintained,
and,
servisováno a v případě potřeby opraveno. Tuto práci provádějí zkušení
if necessary, repaired. The work is done by experienced specialists and
specialisté podle standardů kvality Mercedes-Benz, což znamená, že si
to Mercedes-Benz quality standards, which means that your vehicle
Vaše vozidlo dlouhodobě uchová svoji spolehlivost, výkon a hodnotu.
will retain its reliability, performance and value over the long term.
Individuální péče. Váš prodejce Mercedes-Benz Vám rád vysvětlí
Individual care. Your Mercedes-Benz dealer will be happy to advise
atraktivní výhody a podmínky servisních smluv  Mercedes-Benz.
you on the attractive benefits and conditions of the Mercedes-Benz
Zároveň získáte výhodu v podobě účinného zpracování servisních
ServiceContracts.
You‘ll also benefit from
efficient processing
of
případů
s využitím MercedesServiceCard
– celoevropská
síť zahrnuje
service
cases
using
the
ServiceCard
–
in
a
Europe-wide
network
přibližně 2700 servisů.
comprising around 2,700 workshops.

Přehled
servisní
smlouvyforExtend.
The
warranty
extension
powertrain.
The powertrain
provideskompletní
all-roundkrytí
cover
for onez nejdůležitějších
of your
Záruka
na hnací warranty
ústrojí poskytuje
jednoho
truck‘s most Vašeho
important
components.
warranty
for the
vehicle
komponentů
nákladního
vozidla.The
Záruku
na hnací
ústrojí
lze za výhodpowertrain
can prodloužit
be extended
on favourable
terms,ochranu
giving you
ných
podmínek
a získat
tak spolehlivou
protireliable
neočekávaným
nákladům
na opravy.
protection
against
unexpected repair costs.
Included
in the cover:
Krytí
zahrnuje:
Engine
• Motor
Transmission
• Převodovku
Power take-off
• Pomocný
pohon(PTO)
(PTO)
1
1
• Poháněné
nápravy
Driven axles
• Kloubové
hřídele
Prop shafts
• Retardér
dodaný
z výroby
Factory-fitted
retarder

The warrantyzáruka
extension
for vehicle
cover
for a poháněcího
wide range
Prodloužená
na vozidlo
kryjeprovides
všechnyextended
komponenty
včetně
řetězce
dílů groups
podléhajících
Poskytuje
ochranu It gives
of partsvyjma
and part
for youropotřebení.
vehicle, including
theVám
powertrain.
ayou
transparentnost
za předvídatelných,
atraktivních
podmínek.
protection andnákladů
cost transparency
on predictable,
attractive
terms.
Krytí
zahrnuje:
Included
in the cover:
••Motor
Engine
••Převodovku
Transmission
••Pomocný
pohon(PTO)
(PTO)
Power take-off
••Nápravy
Axles1 1
••Kloubové
hřídele
Prop shafts
Factory-fitted
retarder
••Retardéry
dodané
z výroby
aftertreatment
••SExhaust
ystém dodatečné
úpravy emisí
(BlueTEC diesel
technology)
(technologie
BlueTEC
pro vznětové
•motory)
Fuel system
Release soustava
bearings
••Palivová

1
1
• Brzdová
soustava
• Brake
system
• Systém
klimatizace
• Air
conditioning
system
• Celýelectrical
elektrickýsystem
systém
• Entire
• Systémy
chlazení
a nezávislé
• Cooling
systems
and
auxiliary topení
• Řazení
heater
• Bezpečnostní
systémy
• Gear
shift / gearshift
linkage
• Řídicísystems
jednotky
• Safety
• Řízení
• Instruments
/ recording
• Podvozek1
equipment

The warranty
extension
powertrain
Přehled
servisní
smlouvyforBestBasic.
and maintenance package.
Servisní smlouva Mercedes-Benz BestBasic pokrývá všechny údržbové práce

The complete
service
package.
Přehled
servisní
smlouvy
Complete.

v souladu s flexibilním systémem údržby Mercedes-Benz.
With the warranty extension for powertrain you get all the advantages of
powertrain warranty plus the maintenance. You benefit from an extended
Krytí
scopezahrnuje:
of services, meaning you can enjoy more protection and more
•peace
Pravidelné
prohlídky
předepsané
of mind
at a reasonable
cost.
výrobcem.
• Veškeré údržbové práce v souladu
Included in the cover:
s flexibilním systémem údržby
• All maintenance work2 in accord• Engine
Mercedes-Benz; včetně náhradních
ance with flexible maintenance
• Transmission
dílů2, olejů a mazacích tuků.
system or maintenance leaflet
• Power take-off (PTO)
on Mercedes-Benz chassis,
• Driven axles1
incl. replacement parts, oils and
• Prop shafts
greases
• Factory-fitted retarder
• Charge air cooler and radiator
• Exhaust aftertreatment
• Suspension
(BlueTEC diesel technology)
• Clutch and turbo clutch
(clutch disc, pressure plate,
release bearing)

• Veškeré opravy2 a výměny
• Asistenční služba Service 24h
Included
in thevozidla,
cover:včetně dílů
komponentů
včetně odtahu, neplánované opravy
options such as tire
•podléhajících
All repairs2, including
wear parts • Additional
opotřebení.
v zahraničí.
2 all
replacement
tirejako
service
as
on
the
chassis,
as
well
as
• Všechny údržbové práce v souladu • Příplatkovéand
volby
výměna
well
as
international
coverage
of
vehicle
components
and
wears flexibilním systémem údržby
a servis pneumatik, mezinárodní
unplanned
and
planned
repairs
related
assembly
replacements
Mercedes-Benz, včetně náhradních
krytí plánovaných údržeb a oprav,
2
andzákonem
servicesdané prohlídky vozidla
in accord•dílů,
All maintenance
worktuků.
olejů a mazacích
ance with flexible maintenance
(technická prohlídka, kontrola
system or maintenance leaflet
emisí, cejchování tachografu).
on Mercedes-Benz chassis,
incl. replacement parts, oils and
greases
• Preventive repairs, identification
of weak points and determination
of remedial measures

Warranty smlouva
extensionExtendPlus
for vehicle
Servisní

Servisníextension
smlouva for
BestBasic
Warranty
powertrain and maintenance package

Servisní
Complete
Completesmlouva
service package

Wear & tear parts
Opotřebitelné
díly

Wear & tear parts
Opotřebitelné
díly

Opotřebitelné
díly
Wear
& tear parts

Opotřebitelné
díly
Wear & tear parts

Maintenance
Údržba

Maintenance
Údržba

Údržba
Maintenance

Údržba
Maintenance

Záruka na hnací
Repair powertrain
ústrojí

Záruka na hnací
Repair powertrain
ústrojí

Záruka na hnací
Repair
ústrojípowertrain

Záruka na hnací
Repair powertrain
ústrojí

Repair vehicle
Záruka
na vozidlo

Repair vehicle
Záruka
na vozidlo

Zárukavehicle
na vozidlo
Repair

Záruka
na vozidlo
Repair vehicle

Roky
Years

1

Rozsah záruky výrobce
Manufacturer‘s
warranty scope

bez
nebo kilometrického
proběhu
up
to omezení
four yearsohledně
and up doby
to 600,000
km3

up na
to four
to 600,000
km
až
čtyři years
roky aand
600up000
km

2

3

4

5

6

Roky
Years

Rozsah produktu
Product
scope

1

Rozsah záruky výrobce
Manufacturer‘s
warranty scope

2

3

4

5

6

Roky
Years

1

Rozsah záruky výrobce
Manufacturer‘s
warranty scope

Rozsah produktu
Product
scope

2

3

4

5
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Na intelligently
základě inteligentního
Vašich
secompany
servisemwith
By
networking propojení
your vehicles
and vozidel
transport
Mercedes-Benz
je
Vám
nabízena
mnohem
vyšší
předvídatelnost
Mercedes-Benz Service, Mercedes-Benz offers you significantly greater
s ohledem nawith
návštěvy
servisu
a dobu visits
provozuschopnosti
vozidla.
predictability
regards
to workshop
and vehicle uptime.
Fully
Plně
automatizovaná
vzdálená
diagnostika
permanentně
monitoruje
automated telediagnosis continually monitors the status of the vehicle
status systémů
vozidlapromptly
a okamžitě
reagujesituations
na kritické
systems
and responds
to critical
andsituace
to servicing
aand
požadavky
servisu
a
oprav.  Tím
jsou
minimalizovány
repair requirements. This minimises breakdowns andprostoje
downtime
a výpadky
a jeworkshop
možné účinně
plánovat
a slučovat
návštěvy
and
allows vozidla
scheduled
visits to
be efficiently
combined.
servisu.
Tři služby,
jeden cíl:
ještě
vyšší provozuschopnosti
díky
Three
services,
onedosažení
objective:
achieving
ever greater uptimes
individuální
péči
o
zákazníky.
through individual customer care.

If you want
comprehensive
cover
vehicle,
look no
Pokud
pro své
vozidlo chceteadditional
komplexní
krytí,forjeyour
pro Vás
řešením
further than Mercedes-Benz
Payable
in fixed
monthly
instalMercedes-Benz
Complete. ZaComplete.
pevný měsíční
poplatek
máte
jistotu,
že ve
ments, this
comprehensive
package
coversani
all workshop
jobsVaše
(including
smluvním
období
nebudete muset
vynaložit
korunu navíc.
vozidlo je
wearpřipraveno
parts) fromk the
scheduling
of appointments
to bezpečně
the verification
of
vždy
použití
podle plánu
a náklady jsou
pod kontrolou.
invoices. Your vehicle is always ready for use as scheduled and the costs
are safely
under control.
Krytí
zahrnuje:

Powertrain
warranty
Servisní
smlouva
Extend

up na
to four
to 600,000
km
až
čtyři years
roky aand
600up000
km

TheInovativní
innovative
module
service
contract
modul
pro for
Vašiyour
servisní
smlouvu

Real-timevsupport
repair
measures.
Podpora
reálnémfor
čase
v případě
oprav.
Our exclusive
portal
gives
a complete,
Náš
exkluzivnícustomer
zákaznický
portál
Vámyou
poskytne
kompletní
přehled
Vašich vozidel
real-timeprovozních
overview ofstatusů
the operating
status vofreálném
your čase
avehicles
také specifická
k jednání.
as well asdoporučení
specific recommendations
for action.
Efficient management
Management
údržby. of repairs and servicing.
Yourservisní
service partner
partner Vás
will tell
you
in advance
about oany
Váš
bude
předem
informovat
všech
opravách
a údržbách,
které
bylythat
identifikovány
jako
repairs and
maintenance
work
have been identified
potřebné.
Bude Vás proaktivně
kontaktovat,
aby zajistil,
as being necessary.
They will proactively
contact
you že
budou
během
to makevšechny
sure allpožadované
the requiredpráce
work provedeny
can be carried
outjedné
návštěvy
budeyour
vyhovovat
in
one goaatv adobě,
time která
that suits
needs.Vašim potřebám.
Avoiding breakdowns.
Prevence
prostojů.
We will callVám
youzavoláme
immediately
and quickly
arrange
a
Okamžitě
a rychle
domluvíme
termín
uworkshop
nejvhodnějšího
servisního
s ohledem
na Vaši
appointment
at thepartnera
Mercedes-Benz
service
trasu.
partner that is most convenient for your route.

až
let ayears
1 000and
000
up osm
to eight
upkm
to 1,000,000 km
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Roky
Years

Rozsahscope
produktu
Product

1

Rozsah záruky výrobce
Manufacturer‘s
warranty scope

2

Our
Náš extra
extra tip:
tip: CharterWay
CharterWay ServiceLeasing.
ServiceLeasing.

3

4

5

Díky ServiceLeasing
službám ServiceLeasing
a dlouhodobému
pronájmu
With
and Long-term
Rent you combine
the získáte
benefits
kombinované výhody operativního leasingu poskytovaného
of of an operational leasing provided by Daimler Financial Services
společností Mercedes-Benz Financial Services a servisu
with the advantages of Mercedes-Benz Service: a combination
Mercedes-Benz: kombinace koupě, poprodejních služeb a řešení
of purchasing, aftersales and management with guaranteed asset
s pojištěním GAP (krytí v případě krádeže a totální škody).
protection insurance (cover against theft and total loss).
Více na www.mercedes-benz.cz nebo u Vašeho servisního
More at www.mercedes-benz.xx/Xxxxxxxxxxxxx or from your
partnera Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz service partner.

...8

Rozsah produktu
Product
scope
Volitelné
za příplatek.
Optional for
an additional charge.
 K
dispozicifor
pouze
nově objednaná
vozidla
a Antos od
března
2017.  K
dispozici
Available
newlypro
ordered
Actros, Arocs
andActros,
Antos Arocs
from October
2016.
Available
as an
option
jako
volba
s
každou
servisníService
smlouvou
pro nákladní
Mercedes-Benz
nebo
jako samostatný
with every Mercedes-Benz
Contract
or as avozidlo
separate
product.
Can
be
combined
with
®
.
V
kombinaci
s
jednotkou
Truck
Data
produkt. Lze kombinovat
se
všemi
službami
FleetBoard
all FleetBoard® services. In conjunction with Truck Data Center, standard feature that can be
Center, která je standardní výbavou pro Actros, příplatkovou výbavou pro Arocs a Antos. Pro Atego
deactivated
for Actros,
for Arocs and Antos.
tato
služba není
prozatímoptional
dostupná.
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Váš servis Mercedes-Benz pro nákladní vozidla.
Your Mercedes-Benz Service for trucks.

55

Excluding wear parts.
Excluding implements and attachments.
2
3 Vyjma nářadí, příslušenství a povinné výbavy vozidla.
Customised quotes can be provided for longer terms and mileages.
1
2

1

Kromě opotřebitelných
Excluding
wear parts. dílů.

1

Kromě opotřebitelných
Excluding
wear parts. dílů.

2

Excluding
implements
and attachments.
Vyjma nářadí,
příslušenství
a povinné výbavy vozidla.

