Malá karta, prvotřídní služby.
Obdivuhodné.
Zajištění na cestách: s Mercedes ServiceCard.
Zkrátka lepší servis.
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Inteligentní a rychlé služby.
Po celé Evropě.
Vaše řidiče by neměly na cestách zdržovat maličkosti –
stačí mít po ruce Mercedes ServiceCard.

Jízda začíná. Je vše na svém místě? Odpověď je ano, neboť vše podstatné máte na očích. Proto má Váš řidič u sebe
Mercedes ServiceCard. Neboť tato karta nabízí pro všechny cesty s nákladním nebo dodávkovým vozidlem prvotřídní
servis. Po celé Evropě. Koneckonců člověk nikdy neví, co ho čeká, ale s kartou Mercedes ServiceCard jste na vše
připraveni.
Vaše Mercedes ServiceCard Vám zajistí:
• bezhotovostní čerpání služeb na cestách – od mytí vozidla po vyúčtování trajektu
• službu Mercedes-Benz Service24h s exkluzivními výhodami
• úsporu poplatků v servisní síti Mercedes-Benz
• výhodné čerpání paliva
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Jízda pokračuje:
více podrobností na dalších stranách!

Zajištění Vaší mobility. Kdekoliv.
Mercedes ServiceCard z Vás učiní VIP zákazníka:
s přístupem k profesionální službě Mercedes-Benz Service24h.

Kdykoliv se může něco přihodit. Ale s Mercedes
ServiceCard vše rychle vyřídíte: v případě poruchy
jsou údaje Vaší karty automaticky k dispozici centrále
asistenční služby, což umožní neprodlenou autorizaci.
Díky této platební garanci může být případ ihned řešen
zasahujícím servisem. Vaší výhodou je minimalizace
prostojů.

Také další postup při vyřizování pomoci při poruše
je zcela jednoduchý: v případě použití karty jsou
příslušnému servisu předány Vaše fakturační adresa
a doplňující informace jako třeba IČO. Optimální
předpoklady pro řádnou fakturaci, a pro rychlé
pokračování v jízdě.

Service24h

Servis při defektu pneumatiky

• rychlejší pomoc v případě
poruchy díky okamžitému
udělení platební garance (obligo)
• žádné administrativní poplatky v případě
poruch v zahraničí v rámci služby
Mercedes-Benz Service24h
• bezhotovostní realizace platby v servisní síti
Mercedes-Benz
• možná autorizace nákladů pomocí centrály
asistenčních služeb Mercedes-Benz

• ContiBreakdownService
• profesionální služby s
férovými podmínkami
• automatická registrace pro držitele
Mercedes ServiceCard

Techniku máme pod palcem. Ruku na to.
Využijte Mercedes ServiceCard a předejte svá vozidla odborníkům.

Mercedes ServiceCard Vám v rámci celé Evropy zajistí
profesionální služby při provádění údržby, oprav a výměny
náhradních dílů v kvalifikovaných servisech. V rámci servisní
sítě Mercedes-Benz přitom ani nevzniknou poplatky za použití
karty nebo příplatky za servis.
Je nutné při fakturaci zohlednit Vaše speciální ujednání a
smlouvy? Na přání Vám před zaúčtováním zkontrolujeme
veškeré faktury. A pokud se přece jen vyskytne
reklamace, vyřídíme ji za Vás. Po celé Evropě. S Vaší
kartou Mercedes ServiceCard budete mít kdykoliv a
kdekoliv přehled o nákladech za kvalitní služby.

Služby
• údržby, opravy, náhradní díly
• bezhotovostní platby a platební garance
• formální kontrola faktur (za příplatek)
• využití karty v rámci jednotlivých vozidel nebo
vozového parku
• bezplatné vyřízení reklamace po celé Evropě

Nezávislost bez hranic.
Výhodné podmínky pro velkou síť značkových i neznačkových čerpacích stanic
získáte po celé Evropě, a přitom neztratíte drahocenný čas.
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Úspěšnou jízdou se rozumí i nekomplikované čerpání
paliva. K tomu rozhodujícím způsobem přispívá také
Mercedes ServiceCard: na základě spolupráce s UNION
TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) máte možnost získat
výhodné podmínky pro kompletní zajištění na cestách.
V rozsáhlé síti akceptačních míst ve více než 40 zemích
a s atraktivními službami Plus jako například bezplatné
použití softwaru společnosti UTA Drive & Save® pro
efektivní kontrolu nákladů.

Mercedes ServiceCard je ale víc než jen tankovací kartou:
s touto kartou může Váš řidič provádět i mnoho dalších
platebních operací, například zaplatit mýtné či poplatky za
trajekt. Propojení s FleetBoard navíc umožňuje kontrolu
hodnověrnosti tankování. Protože inteligentní a efektivní
služby Vás posunou dál.

Tankování nafty

Fakturační služby

• výhodné podmínky díky
spolupráci s UTA
• bezhotovostní platby
• velká síť akceptačních míst bez ohledu
na značku
• výhoda platební schopnosti

Bezplatné přídavné služby
pro uživatele kompletních služeb
karty, například:
• 14denní souhrnná faktura
• přehled nákladů dle dané země pro
jednoduché podání žádosti o vrácení DPH
• elektronický přenos fakturačních údajů

Vše pod kontrolou. Kdykoliv.
Abyste se mohli věnovat svému podnikání,
zahrnuje Mercedes ServiceCard četné přídavné služby.

Je to skvělý pocit, když Vám nic nebrání v cestě.
Co by také mělo Vaše řidiče zdržovat? S kartou
Mercedes ServiceCard máte všechny podstatné
detaily pod kontrolou. Dokonce i placení mýtného
bude hračkou: ve spolupráci s UTA Vám poskytneme
jednoduchou službu při platbách mýtného pomocí
mýtných zařízení komunikujících s různými systémy
na výběr mýtného.

Jelikož takovéto služby pomáhají rychlejšímu
rozvoji Vašeho podnikání, zahrnuje také
Mercedes ServiceCard mnoho dalších služeb.

Služba placení mýtného

Služby Plus

• mýtná zařízení pro různé
systémy na výběr mýtného
• spolupráce s UTA
• výhoda platební schopnosti

Široká nabídka služeb Plus,
například:
• zajištění bezhotovostních plateb při průjezdu
tunely, mosty a v kombinovaném provozu
• rychlé vyúčtování a vyřízení služby pronájmu
CharterWay
• využití evropské služby parkování a mnoho
dalšího

Chcete získat více informací nebo se stát
uživatelem Mercedes ServiceCard? Na
stránce www.MercedesServiceCard.com
najdete další informace a žádost o kartu.

V případě dotazů prosím kontaktujte svého prodejce nebo zprostředkovatele MercedesService Card. Neváhejte nás kontaktovat od pondělí do pátku mezi 8.00 a 18.00 hod.
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