Powierz swoje samochody ciężarowe w dobre ręce – poznaj
możliwości serwisu Mercedes Benz Trucks Sosnowiec

Każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności
wykorzystuje samochody ciężarowe, wie doskonale jak
niezwykle ważny jest profesjonalny serwis samochodowy.
Każda usterka czy awaria to realne straty ﬁnansowe dla
ﬁrmy, dlatego też tak istotne jest jak najszybsze jej
usunięcie. Jeśli w swojej ﬁrmie wykorzystujesz samochody
marki Mercedes, warto postawić na autoryzowany serwis,
który będzie w stanie pomóc ci w każdej sytuacji. Jeden z
nich znajduje się w Będzinie. Co oferuje? Przekonajmy się!
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Doświadczona i wykwaliﬁkowana kadra
W przypadku samochodów ciężarowych nie ma mowy o żadnych pomyłkach i
niedociągnięciach. Zależy od tego nie tylko bezpieczeństwo kierowcy czy przewożonego
ładunku, ale również innych uczestników ruchu. Dlatego też serwis Mercedes Sosnowiec to
miejsce, w którym zatrudnieni są doświadczeni i wykwaliﬁkowani mechanicy, którzy
doskonale znają samochody tej marki i dbają o to, by stale podnosić swoje kompetencje.
Dzięki temu są w stanie szybko i sprawnie zdiagnozować przyczynę problemu oraz usunąć
usterkę. Niezależnie od tego, z jakim problemem zgłaszają się kierowcy, mogą mieć
pewność, że serwis przywróci ich pojazdom pełną sprawność.
Nowoczesne wyposażenie serwisu
Nawet najlepszy, wykwaliﬁkowany zespół nie byłby w stanie radzić sobie z naprawą
pojazdów, jeśli nie dysponowałby odpowiednim sprzętem. Dlatego też autoryzowany
serwis Mercedesa w Będzinie to nowoczesne stanowisko pracy, wyposażone w najwyższej
jakości narzędzia oraz sprzęt diagnostyczny. Dzięki kompleksowemu ekwipunkowi, zespół
mechaników może działać sprawniej. Nowoczesne wyposażenie pozwala na szybsze
znalezienie przyczyny awarii, jak również skraca czas jej usunięcia. Dla posiadaczy
samochodów ciężarowych, które są wykorzystywane w pracy, ma to ogromne znaczenie.
Przystępne ceny

Wiele osób uważa, że korzystanie z usług autoryzowanych serwisów wiąże się z dużymi
wydatkami. Nic bardziej mylnego! Wybierając serwis Mercedes-Benz Trucks Sosnowiec
możemy liczyć na naprawdę przystępne, atrakcyjne ceny, które pozytywnie zaskoczą
nawet najbardziej oszczędnych klientów. Autoryzowane serwisy Mercedesa oferują szereg
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promocji, rabatów oraz zniżek dla stałych klientów, dzięki czemu możemy zaoszczędzić
jeszcze więcej.
Warto również wspomnieć o tym, że ﬁrmy, które posiadają samochody ciężarowe marki
Mercedes-Benz, mogą zdecydować się na zawarcie umowy serwisowej. Jest to opłacalne
rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest długoterminowe planowanie wydatków ﬁrmy.
Niewielka miesięczna rata nie stanowi obciążenia dla ﬁrmowych ﬁnansów, a jednocześnie
daje nam gwarancję, że w momencie, w którym wystąpi awaria pojazdu, zostanie on
szybko i sprawnie naprawiony bez dodatkowych kosztów. Co ważne, Mercedes Benz
oferuje szeroki wybór indywidualnych pakietów, dzięki czemu każdy z nas może wybrać
dokładnie to, czego potrzebuje.
Oryginalne części dostępne od ręki

Awaria samochodu ciężarowego bardzo często wiąże się z koniecznością wymiany części
silnika. W takim przypadku możemy postawić na części oryginalne lub tańsze zamienniki.
Drugie rozwiązanie jest tylko pozorna oszczędnością, ponieważ bardzo często są to
elementy wykonane z materiałów dużo gorszej jakości. Co więcej, stawiając na tańsze
zamienniki tracimy gwarancję producenta.
Dlatego też w autoryzowanym serwisie Mercedesa wykorzystuje się jedynie oryginalne
części tej marki. Co więcej, ﬁrma ta posiada sprawny system logistyczny oraz własne
magazyny części zamiennych. Dzięki temu większość z nich dostępna jest od ręki lub też
sprowadzana zostaje w bardzo krótkim czasie. To dobra informacja dla przedsiębiorców.
Brak problemów z dostępnością oryginalnych części zamiennych oznacza bowiem, że czas
napraw zostaje maksymalnie skrócony.
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Rozwiązania dla starszych pojazdów
To, co wyróżnia ofertę serwisu Mercedesa w Będzinie, to również fakt, że jest on
przygotowany na przyjmowanie nie tylko nowych pojazdów, ale również tych, które już od
kilku lub kilkunastu lat poruszają się po drogach. Oczywistym jest bowiem, że zakup
nowych części zamiennych w przypadku takich pojazdów bywa trudny, co więcej, oznacza
niepotrzebny dodatkowy wydatek. Dlatego też Mercedes-Benz oferuje możliwość zakupu
części używanych i regenerowanych. Elementy te spełniają restrykcyjne normy i są
całkowicie bezpieczne w użytkowaniu. Jednocześnie ich cena jest znacząco niższa w
porównaniu z nowymi komponentami. Rozwiązanie to daje więc spore oszczędności, bez
ponoszenia ryzyka.
Szeroki zakres usług
To, co wyróżnia ofertę autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz, to również szeroki zakres
usług. Kierowcy mogą liczyć na dokładne przeglądy techniczne, wymianę
wyeksploatowanych elementów silnika, szybką naprawę usterek, jak również pomoc w
nagłych, nieprzewidzianych zdarzeniach, takich jak kolizje drogowe. Warto wspomnieć
również o tym, że autoryzowane serwisy Mercedesa korzystają z nowoczesnych systemów
informatycznych, dzięki którym możliwe jest prowadzenie cyfrowej książki przeglądów i
napraw. Mechanicy mają więc wgląd w historię pojazdu oraz przeprowadzanych prac,
dzięki czemu są w stanie działać skuteczniej i szybciej zdiagnozować ewentualne
problemy.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co oferuje serwis Mercedes-Benz Trucks
w Będzinie, koniecznie odwiedź stronę internetową

https://sosnowiectrucks.poruszamybiznes.pl/uslugi-ser
wisowe/. Znajdziesz tam wiele informacji na temat oferty serwisu.
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Profesjonalny kontakt
Kolejną zaletą autoryzowanych serwisów Mercedesa jest to, że kierowcy mogą liczyć na
profesjonalny kontakt, niezależnie od godziny czy dnia tygodnia. Doświadczeni i
wykwaliﬁkowani opiekunowie klienta są w stanie odpowiedzieć na każde pytanie oraz
rozwiać wszystkie wątpliwości. Co więcej, przypominają oni również o konieczności
wykonania przeglądu, wymianie oleju i ﬁltrów oraz innych niezbędnych pracach
związanych z codzienną eksploatacją pojazdu. Dzięki temu udaje się utrzymać go w
idealnym stanie i uniknąć kosztownych napraw oraz przestoju w prowadzeniu codziennej
działalności.
Pomoc w trasie dostępna całą dobę
Nie da się ukryć, że większość samochodów ciężarowych pozostaje w nieustannym ruchu.
Dlatego też wszelkie awarie i usterki najczęściej pojawiają się w sytuacji, gdy pojazd jest w
trasie. Na szczęście, nie musi to oznaczać problemów. Autoryzowane serwisy Mercedesa
dbają o to, by niezależnie od tego, gdzie znajduje się nasz samochód, zaoferować nam
profesjonalną pomoc na najwyższym poziomie.
Jeśli dojdzie do kolizji lub awarii pojazdu, wystarczy jedynie skontaktować się z infolinią
Mercedes-Benz Service 24h, by pracujący dla niej konsultanci wezwali pomoc oraz
podpowiedzieli, gdzie możemy znaleźć najbliższy autoryzowany serwis, który zadba o
samochód. Klienci autoryzowanych serwisów mogą również skorzystać z zastępczego auta.
Dzięki temu, nawet jeśli masz do przewiezienia pilny ładunek, nie musisz się martwić.
Mercedes-Benz Uptime
W dzisiejszych czasach nowoczesne rozwiązania technologiczne mają ogromny wpływ na
każdą dziedzinę naszego życia. Nie inaczej jest również w przypadku transportu. Dlatego
też autoryzowane serwisy Mercedesa korzystają z zaawansowanych systemów
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informatycznych, dzięki którym kierowcy mogą czuć się pewniej podczas codziennych tras.
Jednym z takich rozwiązań jest Mercedes-Benz Uptime. To inteligentna komunikacja
sieciowa, której celem jest zwiększenie gotowości technicznej. System na bieżąco
monitoruje stan techniczny pojazdu oraz zaleca konkretne czynności. Dzięki temu pojazd
utrzymywany jest w idealnym stanie, co pozwala uniknąć nieprzewidzianych wizyt w
serwisie oraz wiążących się z tym strat ﬁnansowych. Co ważne, minimalizuje również
liczbę wizyt w serwisie oraz daje kierowcom jednoznaczne informacje o wymaganych
naprawach i pracach serwisowych. Rozwiązanie to możemy połączyć z dowolną umową
serwisową, dzięki czemu dostępne jest dla każdego przedsiębiorcy.
Podsumowując, miejsca takie jak serwis Mercedes-Benz Trucks Sosnowiec to profesjonalne
wsparcie dla ﬁrm, dzięki któremu możesz mieć pewność, że twoja ﬂota pojazdów będzie
sprawna i przygotowana do jazdy. Liczne pozytywne opinie, z jakimi spotyka się serwis
Mercedesa, to najlepsze potwierdzenie, że warto korzystać z jego usług.

