Operativní leasing… Prostě jen jezdíte.
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

A 35 4M AMG
MOTORIZACE

35 AMG
DOBA NÁJMU

24 měsíců
0. NAVÝŠENÁ SPLÁTKA

5%
ROČNÍ LIMIT

15 000 km

Splátka celkem bez DPH

16 616 Kč
20 105 Kč včetně DPH

Měsíční splátka za předpokladu:
Roční limit: 15 000 km
0. navýšená splátka 5% z pořizovací ceny bez DPH
Pojištění ve splátce
Havarijní pojištění (spol. 10%)
Povinné ručení
Pojištění skel
Pojištění GAP
Servisní služby ve splátce 1)
Minimální výbava vozu obsažena ve splátce:
Sada Advantage (PYM): Navigace umístěná na pevném disku,
Media displej
LED Performance světlomety
Vyhřívaná přední sedadla
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. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
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. Foto je pouze ilustrativní
a nemusí přesně zobrazovat zvolenou výbavu vozu.
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:
ISP – Integrovaný Servisní Paket (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.
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.
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Všeobecné obchodní podmínky k Integrovanému Servisnímu Paketu
společnosti Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.

§ 1 Úvodní ustanovení
1. Podpisem předávacího protokolu zákazník potvrzuje, že
převzal a akceptuje tyto podmínky Integrovaného Servisního
Paketu (dále jen ISP) pro osobní motorová vozidla
s příslušným kódem výbavy servisní smlouvy společnosti
Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o. se sídlem Praha
4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ: 149 45, IČ: 48 02 45 62,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, v oddíle C, vložce 13946 (dále jen „MBCCZ“).
2. Zákazník, který u smluvního prodejce Mercedes-Benz
v České republice zakoupil vozidlo s příslušným kódem
výbavy servisní smlouvy, má v rámci ISP nárok na bezplatné
provádění pravidelných servisních prohlídek.
§ 2 Doba platnosti Integrovaného Servisního Paketu
1. ISP začíná platit dnem předání vozidla zákazníkovi nebo
datem prvního uvedení vozidla do provozu, ve smyslu, co
nastane dříve.
2. ISP končí dosažením celkového počtu ujetých kilometrů a
nebo uplynutím maximální doby platnosti paketu příslušné
k danému kódu výbavy, ve smyslu, co nastane dříve.
§ 3 Provádění servisních výkonů
1. Servisní výkony obsažené v ISP jsou bezplatně prováděny
pouze u smluvních opravců Mercedes-Benz v České
republice.
2. Servisní práce jsou hrazeny, zbývá-li maximálně 1 000 km
nebo čtyři týdny před nutností provedení servisních prací
signalizovaných sdruženým přístrojem flexibilního servisního
systému vozidla.
3. ISP nelze uplatnit v zahraničí, pouze u smluvních opravců
Mercedes-Benz Česká republika. Smluvní výkony lze
provádět v zahraničí pouze na vlastní náklady zákazníka.
4. Výkony nad rámec rozsahu ISP je zákazník povinen uhradit
opravci.
§ 4 Rozsah výkonů
1. Zákazník má v rámci ISP nárok na provádění pravidelné
údržby v rozsahu prací předepsaných výrobcem vozidel
Mercedes-Benz (podle Servisního listu společnosti Daimler
AG), včetně poskytnutí k tomu potřebných náhradních dílů a
provozních látek (jako např. olejový filtr, palivový filtr,
vzduchový filtr, kombinovaný filtr, svíčky zapalování, olejové
náplně, brzdová kapalina, AdBlue a chladící kapalina).
§ 5 Vyloučení výkonů z ISP
1. V rozsahu bezplatných výkonů v rámci ISP není zahrnuta
úhrada nákladů zejména za níže uvedené práce:
• údržbové práce, označené v servisním sešitě dodatkem
„na zvláštní objednávku“;
• všechny opravy, které jsou nutné v důsledku opotřebení
(např. brzdové obložení, brzdové kotouče, stěrače,
tlumiče, výfuk, baterie, výměna žárovek, pneumatik, atd.);
• doplnění oleje a chladicí kapaliny mezi předepsanými
intervaly výměny podle servisního listu; doplnění kapaliny
do ostřikovačů skel a světlometů, doplnění pohonných
hmot a kapaliny AdBlue;
• seřizovací práce jako např. vyvážení kol, měření a
nastavení geometrie, nastavení systému kontroly tlaku
v pneumatikách, atd.;
• opravy škod způsobených nehodou, vandalismem,
nesprávným používáním vozidla, vyšší mocí, parafinací
nafty, hlodavci;
• odtah vozidla;
• oprava cizích nástaveb a přídavných zařízení, dovybavení
a převybavení na základě zákonných předpisů;
• opravy a údržba laku a úpravy vzhledu.

§ 6 Povinnosti zákazníka
1. Zákazník má povinnost přistavit vozidlo včas podle všech
technických a provozních předpisů uvedených ve sdruženém
přístroji vozidla, v servisním sešitu a v návodu k obsluze
vozidla k provedení servisních výkonů do smluvního servisu
Mercedes-Benz v České republice.
2. Servisní práce se mohou provést, zbývá-li maximálně 1 000
km nebo čtyři týdny před nutností provedení servisních prací
signalizovaných sdruženým přístrojem vozidla.
3. Zákazník má povinnost dbát, aby byly dodržovány veškeré
provozní a technické předpisy vozidla a aby byla v případě
škody přijata všechna opatření vedoucí k jejímu zmenšení.
4. Zákazník má povinnost neprodleně informovat MBCCZ o
poruchách počítadla kilometrů. Zákazník musí takovou
poruchu nechat neprodleně odstranit ve smluvním servisu
Mercedes-Benz. Při výměně počítadla kilometrů se musí
kilometrový výkon v době výměny převést do nového
počítadla kilometrů, v opačném případě je společnost
MBCCZ oprávněna provést odhad.
5. Běžnou kontrolu a údržbu vozidla (např. kontrolu a
doplňování motorového oleje, chladicí kapaliny, brzdové
kapaliny, chladící kapaliny, kapaliny do ostřikovačů a kontrolu
tlaku v pneumatikách) provádí zákazník podle návodu
k obsluze, případně nechá provést servisem na vlastní
náklady.
6. Zákazník má povinnost dodržovat opravárenské a provozní
podmínky, příp. všeobecné obchodní podmínky smluvního
servisu Mercedes-Benz, který bude provádět servisní výkony.
§ 7 Odpovědnost
1. Za případné škody způsobené nedbalostí pří provádění
výkonů v rámci ISP, odpovídá smluvní opravce MercedesBenz, u kterého zákazník objednal provedení předepsané
údržby.
§ 8 Závěrečná ustanovení
1. Předmětem ISP není uplatnění či řešení jakýchkoli nároků na
odstoupení od kupních smluv ohledně nabytí vozidla,
jakýchkoli dalších nároků vyplývajících z odpovědnosti za
vady vozidla resp. záruky za jakost vozidla, jakož i uplatnění
či řešení jakýchkoli nároků na náhradu škod, zejména nároků
na náhradu ušlého zisku.

