Mercedes-Benz Orginele
Ruilonderdelen.

Originele ruilonderdelen. De sleutel tot optimaal waardebehoud.
Zorg dat uw Mercedes een originele Mercedes blijft – zelfs met heel wat kilometers op de teller en een krap budget.

Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen.

V

oor wie op zoek is naar voordeel,
maar niet wil inleveren op kwaliteit.
Waarom zou u moeten kiezen tussen prijs en kwaliteit? Van een Mercedes-Benz mag u verwachten dat deze zuinig rijdt en te allen tijde
een echte Mercedes blijft. Zelfs als er al heel wat kilometers op de teller staan. Daarom zijn er Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen.
Dit zijn gebruikte onderdelen die door onze eigen experts worden gereviseerd en daarna net zo goed zijn als nieuwe onderdelen.
Uitgebreide controles en testen garanderen dat elk onderdeel voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen. De productie is echter een
stuk milieuvriendelijker en voordeliger, omdat voor het reviseren minder waardevolle grondstoffen en energie nodig zijn. Het resultaat:
een breed assortiment originele ruilonderdelen, waarmee u nooit meer hoeft te kiezen tussen prijs en kwaliteit. En dankzij ons uitgebreide
dealernetwerk kunt u erop vertrouwen dat elk onderdeel snel ter plekke is.

Kom gerust even kijken.
Vraag uw Mercedes-Benz dealer naar de Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen
voor auto’s, bestelwagens of vrachtwagens.

Mercedes-Benz Orginele
Ruilonderdelen.

4 goede redenen om te kiezen voor
Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen:
● Voordelige vervanging van onderdelen
● Gegarandeerde Mercedes-Benz kwaliteit
● Snelle beschikbaarheid
● Milieuvriendelijke productie
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Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen.

U

w sleutel
tot voordelige reserveonderdelen.
Wie houdt er niet van een voordeeltje? En met de Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen weet u zeker dat de
lage prijzen niet betekenen dat u inlevert op kwaliteit. Ons milieuvriendelijke revisieproces, waarbij de herbruikbare
elementen worden behouden, is efficiënt en kostenbesparend, een voordeel dat wij met plezier aan onze klanten
doorgeven. En bovendien kunt u het gebruikte onderdeel tegen een aantrekkelijk tarief* inruilen.

Mercedes-Benz Orginele
Ruilonderdelen.

Nog een voordeel: omdat onze Mercedes-Benz dealers op één plek zowel originele onderdelen als originele
ruilonderdelen aanbieden, scheelt dit veel tijd bij het bestellen. En doordat de onderdelen snel geleverd worden
en altijd perfect passen, hoeft uw auto nooit lang in de werkplaats te staan.

Een flinke besparing
in tijd en kosten.
● De onderdelen zijn voordeliger
● U bespaart op werkplaatskosten
● Bestellen gaat sneller
* Gebruikte, defecte onderdelen worden gedeeltelijk vergoed, op voorwaarde dat ze voldoen aan de meest actuele retourcriteria.
Vraag uw Mercedes-Benz dealer naar meer informatie.
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● Uw auto staat minder lang in de werkplaats
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Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen.

U

w sleutel
tot gegarandeerde Mercedes-Benz kwaliteit.
Betrouwbaarheid is geen kwestie van leeftijd. Mercedes-Benz rijders verwachten topkwaliteit, perfecte afmetingen en duurzaamheid. En terecht. Dus ook als het om originele ruilonderdelen gaat, is alleen het beste goed genoeg. Als originele fabrikant
kennen we onze onderdelen als geen ander. Een voor een worden ze nauwgezet uit elkaar gehaald, schoongemaakt en
gereviseerd. Versleten onderdelen worden direct vervangen door Mercedes-Benz Originele Onderdelen. De overige onderdelen
worden grondig gecontroleerd aan de hand van de strengste Mercedes-Benz normen. Het continu updaten van de software van
de besturingseenheid voor de montage van vervangingsonderdelen, helpt bijvoorbeeld om de prestaties en het brandstofverbruik
te optimaliseren.
Het resultaat: state-of-the-art Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen die voldoen aan onze hoogste kwaliteitsnormen,
altijd perfect passen en optimaal functioneren.

Mercedes-Benz Orginele
Ruilonderdelen.

Gegarandeerde Mercedes-Benz kwaliteit,
dankzij de expertise van de fabrikant.
● Nauwgezet revisieproces per onderdeel
● Perfecte passende onderdelen
● Optimale prestaties
● Versleten onderdelen worden direct vervangen
door Mercedes-Benz Originele Onderdelen
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Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen.

U

w sleutel
tot betrouwbare levering.
Wie zit er graag te wachten terwijl zijn of haar auto gerepareerd wordt? Een stilstaande auto is niet alleen
vervelend, maar kan ook gevolgen hebben voor uw planning. In sommige gevallen is het zelfs essentieel dat de
benodigde onderdelen zo snel mogelijk beschikbaar zijn, zodat u de weg weer op kunt.

Mercedes-Benz Orginele
Ruilonderdelen.

Het brede assortiment Mercedes-Benz Originele Onderdelen wordt voortdurend up-to-date gehouden en
uitgebreid. Er zijn meer dan 23.000 producten beschikbaar, van een startmotor of dynamo tot een volledig
motorblok. Deze kunt u - net als Mercedes-Benz Originele Onderdelen - snel en eenvoudig bestellen bij uw
Mercedes-Benz dealer.
● Aggregaten (motoren en versnellingsbakken)
● Mechanische onderdelen
● Inspuit- en uitlaatgassytemen
● Elektrische en elektronische onderdelen

Snelle beschikbaarheid
dankzij ons brede assortiment en
uitgebreide dealernetwerk.

● Hybride en elektrische aandrijfonderdelen
● Meer dan 23.000 onderdelen voor auto’s,
Snelle reparatie - en dus minimale stilstand - is bij ons standaard.

bestelwagens en vrachtwagens
● Beschikbaar bij alle Mercedes-Benz dealers
● Snel bestellen
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● Korte levertijden
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Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen.

U

w sleutel
tot milieuvriendelijke productie.
Duurzaamheid wordt vaak belangrijk gevonden vanwege het milieu. Maar het kan ook financieel voordeel opleveren. Vergeleken met het productieproces van nieuwe onderdelen worden bij het reviseren van onderdelen
grote hoeveelheden energie en grondstoffen bespaard. Dat kan oplopen tot een voordeel van wel duizenden
tonnen per jaar.*
Hoeveel precies? Onafhankelijk onderzoek wijst onder andere uit dat bij het reviseren van één OM906-dieselmotor 527 kg minder kooldioxide wordt geproduceerd en 7,248 MJ minder energie wordt verbruikt dan bij het
produceren van een nieuw onderdeel.** Alleen de energiebesparing is al genoeg om uw laptop 1,2 jaar te laten
werken.

Mercedes-Benz Orginele
Ruilonderdelen.

Kort samengevat:
met Mercedes-Benz Originele
Ruilonderdelen bent u altijd in het
voordeel:
● Vriendelijk voor het milieu

* Besparing op basis van het reviseren van onderdelen.
** Uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeksinstantie TÜV Süd en vastgelegd in een Life Cycle Assessment
(Volgens DIN EN ISO 14040:2006/DIN EN ISO 14044:2006).
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● Kostenbesparend
● Gegarandeerde kwaliteit, zelfs bij een hoge kilometerstand
● Snelle levering
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Over de informatie in deze brochure: na juni 2016, de sluitdatum voor het aanleveren van kopij, is het product mogelijk nog gewijzigd. Constructie- of vorm
veranderingen, afwijkingen van kleurtint en wijzigingen aan de leveringsomvang of services van de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover de
wijzigingen of afwijkingen rekening houdende met de belangen van de verkoper voor de klant redelijk zijn. Als een origineel ruilonderdeel niet beschikbaar is, kan ook een
origineel onderdeel worden geleverd. Als de verkoper of fabrikant tekens of cijfers nodig heeft om de bestelling of het bestelde product aan te wijzen, kunnen hieraan
alleen geen rechten worden ontleend. Kleurafwijkingen kunnen om technische redenen voorkomen.
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