
Posaďte se za volant vozu, po kterém toužíte. Bez starostí, bez neočekávaných
nákladů v průběhu používání vozidla, jen s nízkou měsíční splátkou

a dopřejte si jedinečný zážitek z jízdy.

MODEL

MOTORIZACE

DOBA NÁJMU

0. NAVÝŠENÁ SPLÁTKA

ROČNÍ LIMIT

Operativní leasing… Prostě jen jezdíte.

Třída V

300 d

48 měsíců

0%

15 000 km

Splátka celkem bez DPH

25 636 Kč
31 020 Kč včetně DPH

 Měsíční splátka za předpokladu: 

 Roční limit: 15 000 km
 0. navýšená splátka 0% z pořizovací ceny bez DPH
 Pojištění ve splátce
 Havarijní pojištění (spol. 10%)
 Povinné ručení
 Pojištění skel
 Pojištění GAP
 Servisní služby ve splátce 1)

Další volitelnou výbavu si můžete konfigurovat dle Vašich přání u prodejce, který
Vám také sdělí aktuální splátku dle zvolené výbavy.



Kalkulace splátky je určena pro plátce DPH (nedílnou součástí splátky je kompletní pojištění vozidla).

Při uzavření leasingové smlouvy je účtován paušální poplatek za sjednání smlouvy, který není zahrnutý
ve výše uvedených splátkách.

Výše uvedená kalkulace splátek je platná od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023.

Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy s danou doplňkovou výbavou. Platnost akce je časově nebo
množstevně omezena. Uzavření smlouvy podléhá schválení úvěrové komise společnosti Mercedes-Benz
Financial Services Česká republika s.r.o. Tato kalkulace není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č.
89/2012 občanského zákoníku a jejím přijetím nevzniká smluvní vztah.

Finanční kalkulace nabídky pro akční produkt „Prostě jen jezdíte“ je podmíněna podpisem kupní smlouvy
na vůz v době platnosti akčního produktu.

Jednotlivé komponenty výbavy vozu uvedené v detailu nabídky nemusí být ve výjimečných případech
dostupné vzhledem k možným omezením ve výrobě. O dostupnosti výbavy Vás bude informovat Váš
prodejce.

1) Servisní službou se rozumí:

ServiceCare Fleet – (součástí splátky pro nabízené modely osobních vozidel) zahrnuje provádění pravidelné údržby
vozidla v rozsahu prací předepsaných výrobcem vozidel Mercedes-Benz, včetně poskytnutí k tomu potřebných
náhradních dílů a provozních látek. Dále služba pokrývá výměnu vybraných opotřebitelných dílů (klínový řemen,
brzdové kotouče a destičky, stěrače).

Servisní služba Complete (součástí splátky pro nabízené modely velkoprostorových vozidel) zahrnuje v souladu s
podmínkami servisní smlouvy následující služby: prodloužení záruky výrobce, všechny servisní práce uvedené ve
specifikacích výrobce, všechny opravy (včetně opotřebených dílů), kartu ServiceCard pro pohodlné objednání
údržby/opravy a bez potřeby hotovosti.

Autorizovaný prodejce
Centrum Moravia Sever, spol. s r.o.
tel.: 596 761 111
adresa: Rudná 3, 703 81 Ostrava
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Všeobecné obchodní podmínky k ServiceCare COMPLETE pro  
dodávková vozidla Mercedes-Benz 

                                             (dále jen „VOP COMPLETE“) 
 

1. Úvodní ustanovení 
 

1.1. Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se sídlem Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4, IČ: 480245562 (dále jen 
„MBCZ“), se zavazuje poskytovat zákazníkovi či zajišťovat pro zákazníka servisní výkony a zákazník se zavazuje 
platit MBCZ pravidelnou měsíční platbu či paušální částku dle platebních podmínek. Za tímto účelem byla 
uzavřena mezi MBCZ a zákazníkem smlouva ServiceCare COMPLETE (dále jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí 
jsou VOP COMPLETE. 

1.2. MBCZ bude dle potřeby zákazníka provádět či zajišťovat u smluvních opravců Mercedes-Benz nutné servisní 
výkony pro zákazníkovo vozidlo či vozidla (společně dále jen „vozidlo“) uvedená vždy ve Smlouvě, a to za 
podmínek dále stanovených VOP COMPLETE. 

1.3. Pokud budou servisní výkony zajištěné či provedené MBCZ učiněny v rozsahu servisních výkonů definovaných v 
článku 2.1 VOP COMPLETE, MBCZ nebude po zákazníkovi požadovat jinou úhradu servisních výkonů než platbu 
dle článku 4.1 VOP COMPLETE, tím se ovšem MBCZ nevzdává nároku na jiné platby definované v těchto 
podmínkách.  

1.4. MBCZ bude poskytovat či zajišťovat servisní výkony dle možností zejména u jakéhokoliv smluvního opravce 
Mercedes-Benz v zemích EU (dále jen "smluvní servis"). 

1.5. Zákazník je povinen vozidlo, včetně výbavy, specifikované ve Smlouvě užívat dle dohodnutých podmínek 
stanovených VOP COMPLETE, a to zejména provozních podmínek 
 

 
2. Rozsah servisních výkonů 

 
2.1. MBCZ se zavazuje poskytnout následující služby v rozsahu stanoveném VOP COMPLETE: 
• Výkon všech servisních prací určených podle nejnovějších pokynů výrobce k údržbě pro Českou republiku; 

společnost MBCZ dodá potřebné díly a provozní kapaliny (s výjimkou pohonných hmot/AdBlue). 
• Výkon všech oprav v České republice, které budou nezbytné z důvodu opotřebení v důsledku řádného používání 

vozidla v souladu s účelem jeho použití uvedeném ve smlouvě. Pokud není možné zajistit hospodárnou údržbu 
motorů, společnost Mercedes-Benz ponese náklady na potřebnou výměnu motorů nebo adekvátní náhradu. V 
zahraničí v oblasti aplikace mimo Českou republiku není údržba zahrnuta v rozsahu služeb. 

• V případě poruchy má klient nárok na náhradu nákladů celoevropské havarijní služby ze strany společnosti 
MBCZ. Toto ustanovení však platí pouze tehdy, pokud oprava porouchaného vozidla spadá do rozsahu 
COMPLETE a pokud nelze vozidlem samostatně dojet k nejbližšímu partnerovi Mercedes-Benz. Náklady služby 
24h nejsou hrazeny v případě vadných žárovek či doplnění oleje.  

• V zahraničí mimo Českou republiku není údržba zahrnuta v rozsahu služeb. 
 

2.2. Doplňkové služby, např.:  
• výměna pneumatik  
• uskladnění pneumatik 

 mohou být písemně sjednány ve Smlouvě. Pokud nebyly tyto doplňkové služby sjednány, má se za to, že jsou 
tyto služby vyloučeny. 

 
2.3. Servisními výkony není zejména: 
• způsobené nehodou, vyšší mocí, násilnou manipulací klienta, krádeží, požárem, sabotáží a působením chemických 

látek; 
• způsobené použitím nesprávného paliva;  
• způsobené válkou, nepokoji, občanskou válkou, přírodními živly (zemětřesení, propad, sesuv půdy, povodeň, zatížení 

sněhem, lavina, vzdutá voda, sopečné erupce, atd.), jadernou energií; 
• způsobené nevhodným zacházením s vozidlem, např. překročením limitů zatížení uvedených v dokumentaci vozidla a 

zatížení náprav, užitečného zatížení atd.; 
• způsobené používáním vozidla za podmínek, které nejsou v souladu s ustanoveními smlouvy; 
• na sklech (rozbití skla); 
• způsobené změnami na vozidle provedenými klientem nebo třetími stranami, např. přeměna na LPG/GLP. 
• způsobené používáním vozidla neoprávněnými třetími stranami; 
• způsobené používáním jiných než originálních dílů Mercedes-Benz, originálních dílů a dílů odpovídající kvality nebo 

provozních kapalin neuvedených v ustanoveních společnosti MBCZ o provozních kapalinách (výlučně pro vozy 
Mercedes-Benz); 
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• způsobené nesprávným používáním, např. jízdou na prázdných pneumatikách, rychlou jízdou s pneumatikami, které 
nejsou pro tak vysoké rychlosti určeny; 

• v důsledku menší kolize a násilného zacházení způsobeného klientem; 
• způsobené nedodržováním časových intervalů pro údržbu; 
• způsobené nedbalostí související s průběžnými prohlídkami a údržbou stanovenými v provozním manuálu, které musejí 

být klientem prováděny mezi intervaly údržby (např. kontrola oleje, kontrola tlaku v pneumatikách). 
 Není-li jinak dohodnuto nebo objednáno jako doplňková možnost, dále je vyloučeno následující:  
• doplnění/výměna motorového oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, oleje a kapaliny do 

ostřikovačů mezi intervaly údržby;  
• doplnění motorového oleje a výměna žárovek bude kryta pouze v případě, že je vozidlo v autodílně provádějící jinou 

opravu/službu; 
• náklady služby 24h nelze uhrazovat za vadné žárovky či doplnění oleje;  
• palivo a AdBlue; 
• další technické vybavení nebo úpravy na vozidle v důsledku zákonných požadavků; 
• pneumatiky a jakýkoliv systém/souprava na opravu pneumatik (Tirefit); 
• náhradní vozidlo, zatímco vozidlo prochází opravou nebo údržbou; 
• každé další vybavení verzí MarcoPolo, James Cook apod. (např.: postel, kuchyně…) 
• odtahové služby  
• odstranění škody nebo zvýšené náklady v důsledku nesprávné opravy nebo údržby autodílnami neautorizovanými 

společností Mercedes-Benz a v důsledku následných změn na vozidlech provedených klientem nebo třetími stranami; 
• dodatečné vybavení a konečné úpravy; 
• všechna opatření při odstavení vozidla na delší čas z provozu a opětovném uvedení do provozu, jakož i škody způsobené 

nepoužíváním; 
• nahrazení chybějícího příslušenství (např. náhradní pneumatika, hasicí přístroj, lékárnička, výstražný trojúhelník, atd.); 
• údržba a oprava pomocných a doplňkových topných systémů s přímým vstřikováním, pokud tyto systémy nebyly v 

rozsahu původní dodávky; 
• odstranění škod nebo obnovení čalounění (sedadla, spací plochy, autokoberce, čalounění interiéru kabiny), pokud tyto 

škody nejsou způsobeny přirozeným opotřebením nebo násilným poškozením  
• opotřebení a/nebo odbarvení v prostoru pro pasažéry a opotřebení nátěru; 
• nátěr, varovná vlajka a natření nakládací plošiny, pokud to tvoří nedílnou součást smlouvy; 
• odstranění škod na rádiovém, CB a telefonním zařízení, navigačních systémech apod., jakož i instalačních sadách pro 

ně, pokud nespadaly do rámce původní dodávky; 
• jakýkoliv druh aktualizace veškerého softwaru integrovaného ve vozidle, včetně aktualizace GPS map a systémového 

resetu za předpokladu, že neexistuje žádná technická závada; 
• torzní poškození; 
• zákonné inspekční poplatky za vozové a karosářské konstrukce, např.: TÜV… 
• následné škody v důsledku neoprávněných úprav vozidla, např. přestavba motoru na LPG/GLP plyn; 
• karoserie; 
• poškození rzí; 
• zlomení závěsů a podvozku; 
• následná škoda vzniklá v důsledku úniku provozních kapalin, ušlý zisk nebo poškození nákladu; 
• náklady, které vzniknou v důsledku používání kontaminovaného nebo parafinového paliva (nafty) nebo v důsledku 

používání paliv neschválených výrobcem; 
• náklady na vyprázdnění/vyčištění palivových nádrží; 
• čištění vozidla; 
• ztráta klíčů a z toho plynoucí náklady a následné škody; 
• opatření, která jsou nezbytná v souvislosti se zákonnými předpisy (např. palubní jednotky); 
• rovnání podvozku, s výjimkou oprav řídicí/přední nápravy, kdy je rovnání nutné, ne však v případě nehody nebo 

nesprávného používání; 
• hasicí přístroj; 
• náklady, které mohou vzniknout při vyprazdňování baterie. Náklady jsou kryty, pokud vyplývají z technické závady, za 

kterou klient není zodpovědný. 
• veškeré seřizovací a čisticí práce nezahrnuté v pokynech pro údržbu, pokud nedojde k technické poruše; 

 
 

2.4. Pokud dojde k poškození v zahraničí v rámci nebo mimo rámec smluvního území dle bodu 1. těchto 
podmínek, rozsah služeb nebude platit pro volitelné možnosti, i když se na ně Smlouva vztahuje nebo jsou ve 
Smlouvě sjednány.  
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