Yeni Sprinter Sana Yakışır.
Panelvan ve Kamyonet

3. Nesil Mercedes-Benz
Sprinter profesyonel iş
ortağın olmaya geliyor.
Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Kamyonet Türk
şoförlerine çok yakışacak.
Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Kamyonet, sizden ilham
alan yeni özellikleriyle sizi bekliyor. Çekiciliğinden ödün
vermeden birçok pratik özellik sunan Sprinter Panelvan ve
Kamyonet, karakteristik yüzüyle de asaletini koruyor. Konforlu
iç paneli ve akıllı asistanlarıyla her an güvenebileceğiniz
profesyonel bir iş ortağı olmaya geliyor.
Aracınız, işiniz kadar özel. Bu yüzden Sprinter Panelvan ve
Kamyonet her detayda sizin ve yükünüz için konforu ve
güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. Yüksek kaliteli tasarımı ve
mükemmel işlevselliği ile etkileyici bir sürüş keyfi sunuyor.
Yenilikçi gücü ve 20 yıllık tecrübesiyle Sprinter Panelvan ve
Kamyonet, sizi daha ileriye götürecek, verimli ve güvenilir bir
taşımacılık çözümü olarak bir dönüm noktası oluşturuyor. İşini
en iyi şekilde yapmak isteyen siz şoförlere yeni MercedesBenz Sprinter Panelvan ve Kamyonet çok yakışacak.
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Yeni Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ve Kamyonet şehrin
her haline ayak uyduran dış dizaynı ile yollara çıkmayı
bekliyor. LED ön ve arka farları, boyalı tamponu ve krom ön
ızgarasının oluşturduğu karakteristik yüzüyle dikkatleri
üzerine çekiyor. Sizi düşünerek tasarlanan 270 derece
açılabilen bagaj kapıları, ısıtmalı ve ayarlanabilir yan aynaları
ve viraj aydınlatmalı sis lambalarıyla yolculuğu Sprinter
Panelvan ve Kamyonet farkıyla yaşamanızı sağlıyor. 3. Nesil
Sprinter Panelvan ve Kamyonet’in modern dış dizaynı hem
size hem ticari ortaklarınıza çok yakışacak.
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Elektrikli, katlanabilir, ayarlanabilir ve
ısıtmalı yan aynalar		
		

Viraj Aydınlatmalı Sis Farı 		
Sisli, virajlı ve karanlık yollarda tam kontrol

Soğuk havalarda buğulanmayı önleyen benzersiz teknoloji

Viraj aydınlatmalı sis farları, virajlarda ve kötü hava şartlarında
görüşü iyileştirerek yol güvenliğini artırıyor. Ön tamponun içine
entegre edilen halojen sis farları, kompakt bir görünüm sağlıyor.
Viraj aydınlatma fonksiyonu, statik viraj lambası ve sis lambaları,
kokpitte yer alan ışık kontrol ünitesi üzerinden belli aralıklarla
çalışmak üzere etkinleştirilebiliyor.

Isıtmalı yan aynalar, elektrikli, katlanabilir ve ayarlanabilir özelliği
sayesinde aracı dar girişlerde ve çıkışlarda hasara karşı korumaya
yardımcı oluyor.
Elektrikli yan aynalar, sürücü kapısında yer alan kontrol ünitesi ile
rahatça kapanabiliyor. Sürücü ve ön yolcu tarafındaki yan aynalar
aynı kontrol ünitesi üzerinden ayarlanabiliyor. Isıtma özelliği, dış
hava sıcaklığı 15 °C'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye
giriyor. Soğuk ve yağışlı havalarda aynaların buğulanmasını ve
buzlanmasını önleyerek sürüş güvenliğini artırıyor.
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LED ön farlar		

Boyalı tampon		

Kısmi LED arka farlar		

Ekstra uzun ayna desteği			

270 derece açılır arka kapılar		

Krom ön ızgara		

Daha fazla ışık, daha çekici tasarım

Gelişmiş ön ve arka tasarım

Hem çekici hem uzun ömürlü

Daha geniş görüş açısı

Geniş yükleme alanı ve geniş açılma açısı

Çizgilerdeki modern karakter

LED yüksek performanslı farlar, yolu eşit şekilde aydınlatırken
tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. LED teknolojisi, çok adetli
ışık kaynağı sayesinde, halojen farlardan daha homojen bir ışık
dağılımı sunuyor. Ayrıca trafikte karşıdan gelen diğer sürücülerin
gözünün kamaşmasını da önlüyor.

Boyalı tamponlar Sprinter Panelvan ve Kamyonetlere daha çekici bir
görünüm kazandırırken aynı zamanda aracın ön ve arka tasarımını
daha da güçlendiriyor. Boyalı ön ve arka tampon seçenekleri 3 farklı
metalik renkle aracın dış görünümünde farklılık sağlıyor.

Kısmi LED arka farlar, modern görünümüyle araç arkasının
tasarımını daha da zenginleştiriyor. Arkada yer alan LED ampuller,
aracın görünüşüne katkısı dışında daha uzun bir kullanım ömrü
sunuyor.

Ekstra uzun yan ayna braketleri, her iki araç tarafında da ekstra
geniş toplama veya kutu gövdeleriyle güvenilir bir şekilde iyi arka
görüş sağlar.

270 derece açılır arka kapılar sayesinde dar alanlarda yüklerinizi
yüklemek çok daha kolay! Arka kapılar, tamamen açılabiliyor veya
belirli kademelerde sabitlenebiliyor.

Sprinter minibüsler, yenilenen dış tasarımındaki krom ön
kaplamalar ve krom ön ızgarasıyla daha modern bir karakter ortaya
koyuyor.
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3. Nesil

İç
8

Dizayn

3. Nesil Mercedes Sprinter Panelvan ve Kamyonet işlevselliği
ve yüksek kalitesiyle mükemmel bir denge yaratıyor.
Olağanüstü görüş kabiliyeti ve ileri teknolojinin kullanıldığı
donanımıyla sürüş keyfinizi maksimuma çıkarıyor. MercedesBez Radyo sistemi, 7 veya 10 inç dokunmatik multimedya
sisteminin araç içindeki geniş kontrol gücüyle teknolojinin
rahatlığı yol boyunca hissediliyor. İç dizaynın en dikkat çekici
parçalarından deri direksiyon simidi üzerinden birçok kontrol
sağlanabiliyor. Verimlilik ve konforun birleştiği Yeni Sprinter
Panelvan ve Kamyonet, yollarda size çok yakışacak.
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7 inç dokunmatik ekrana sahip
MBUX multimedya sistemi		
Çok özellikli multimedya sistemi
7 inç dokunmatik ekranlı MBUX multimedya sistemi, çok yönlü
iletişim ve bilgi eğlence seçenekleri sunuyor. Dokunmatik ekran
üzerinden aracın birçok özelliğinin kontrolü sağlanıyor. Diğer öne
çıkan özellikler arasında Android Auto, Apple CarPlay veya
MirrorLink üzerinden akıllı telefon entegrasyonu ve telefon
görüşmeleri sırasında dikkat dağınıklığını önlemek için Bluetooth®
arayüzü bulunuyor.

Krom detaylı deri direksiyon simidi 		
Kokpite lüks ve ergonomik bir dokunuş
İnce napa deriye sarılmış direksiyon simidi, iyi bir tutuş sağlamakla
birlikte kokpitin iç dizaynını daha modern bir görüntüye
kavuşturuyor. Buna ilave olarak direksiyon simidi üzerinde krom
detaylar kokpiti daha da şık bir hale getiriyor.
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10 inç dokunmatik
ekrana sahip MBUX
multimedya sistemi
Ekran ve direksiyon simidi ile
sezgisel dokunma işlemi
10,25 inç dokunmatik ekrana sahip
MBUX multimedya sistemiyle kontrol
şimdi çok daha kolay. Aracın birçok
özelliği dokunmatik ekran üzerinden
kontrol edilebiliyor. Üstelik multimedya
sistemi üzerinden 360 derece kamera
sistemi görüntülenebiliyor, kişiye özel
menüler arasında geçiş yapılabiliyor.
Diğer öne çıkan özellikler arasında
Android Auto, Apple CarPlay veya
MirrorLink üzerinden akıllı telefon
entegrasyonu ve telefon görüşmeleri
sırasında dikkat dağınıklığını önlemek
için Bluetooth® arayüzü bulunuyor.
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Sürücü koltuk ısıtma		

Süspansiyonlu sürücü koltuğu		

Sürücü Kapısı Depolama Alanı		

Elektrikli koltuk ısıtmasıyla ekstra konfor

Engebeli yollarda da yüksek konfor

Fonksiyonel Depolama Alanı

Sürücü koltuk ısıtması 3 seviyede ayarlanabiliyor. Elektrikli koltuk
ısıtması, soğuk hava şartlarında oturma konforunuzu artırıyor.

Sürücülere özel süspansiyonlu koltuk, sahip olduğu bireysel ayar
seçenekleri, mekanik ve hidrolik süspansiyon kombinasyonu
sayesinde yol boyunca maksimum oturma rahatlığı sağlıyor.
Süspansiyonlu sürücü koltuğu, ağırlığa göre ayarlanabiliyor. Koltuk
başlığı yüksekliğinin de ayarlanabilir olması sürücülere daha konforlu
bir yolculuk sağlıyor. Üstelik 4 tarafından bel desteği içeren
süspansiyonlu sürücü koltuğu, Alman AGR firmasının sağlıklı omurga
kampanyasının kriterlerini karşılıyor.

Yeni Sprinter Panelvan ve Kamyonetlerde sunulan kapı depolama
alanı ile birlikte yeni Sprinter sadece yükünüzü değil sizi de
düşünüyor.

Konfor tipi tavan kontrol paneli		

Otomatik far ayarı		

Keyless Start özelliği		

Yüksek kontrol, yüksek konfor

Değişen ışık koşullarına anında adapte olan farlar

Tek tuşla sürüş keyfi başlasın

Konfor tipi tavan kontrol paneli, yolcu kabinindeki iç aydınlatma
ayarlarının rahatça kontrol edilmesini sağlıyor. Panelde okuma
lambaları, yolcu bölümündeki iç lambaları kontrol edebilen düğmeler
ve bir de eşya koyma bölmesi bulunuyor.

Otomatik farlar, değişen ışık koşullarında, tünel giriş ve çıkışlarında,
alt geçitlerde veya çok katlı otoparklara girip çıkarken kısa farları
otomatik olarak açıp kapatıyor. 3. Nesil Sprinter otomatik far ayarı ile
yorgunluğu azaltıyor; sürüş konforunu ve yol güvenliğini artırıyor.

Keyless Start özelliği sayesinde anahtarı kontağa takmaya gerek
kalmaz. 3. Nesil Sprinter ile sürüş keyfine başlamak için sadece
bir tuşa basmak yeterli.

Isıtma sistemi, sürücü kapısı üzerinde yer alan kontrol panelindeki
ayrı bir anahtarla etkinleştirilebiliyor. 3. Nesil Sprinter Panelvan ve
Kamyonetlerde yer alan sürücü koltuk ısıtması en yüksek seviyede
ayarlansa bile zaman geçtikçe araç tarafından en düşük seviyeye
düşürülüyor ve daha sonra otomatik olarak kapanıyor.
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Geleceğin

Teknolojisi

3. Nesil Sprinter Panelvan ve Kamyonetlerdeki üstün
teknolojik donanımla yükünüz güvenle taşınıyor. Kamera
sistemiyle, kör noktalar en aza indirgeniyor.
Üstün teknolojik donanım, yakıt tasarrufu ve düşük bakım
maliyetleriyle sizin vazgeçilmez iş ortağınız olacak.
Yollarda hem size hem cebinize iyi bakan Sprinter Panelvan ve
Kamyonet, size çok yakışacak.

SanaYakışır
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Renkli gösterge paneli		

Geri görüş kamerası		

Üstün teknolojiyle üretilmiş yepyeni bir yol bilgisayarı

Park ve manevradaki güvenilir destek

Gösterge paneli, 5,5 inç renkli ekranıyla, araçla ilgili detayların kolayca görülmesini sağlıyor. İlgili tüm bilgiler, menüden seçilebiliyor ve renkli
ekranda gösteriliyor. ECO tüketim verilerine sahip yol bilgisayarıyla, ortalama yakıt tüketimi, AdBlue® seviyesi ve seçilen araç verileri sürücünün
hemen önünde yer alıyor. Ek olarak, radyo, medya, telefon, yardım sistemleri, araç ayarları ve servis bilgilerine menü üzerinden ulaşılabiliyor.
Çok işlevli direksiyon simidinin solundaki dokunmatik kontrol düğmeleri menü seçiminin kolayca yapılmasını sağlıyor.

Geri görüş kamerası, geriye doğru park etmeye ve manevra yapmaya yardımcı oluyor. Arka kapıların üzerine monte edilen kamera, görüntüleri
hemen araçta yer alan dokunmatik ekrana iletiyor. Geri görüş kamerası, geri vitese geçildiğinde otomatik olarak devreye giriyor. Manevra işlemi
biter bitmez de kapanıyor. Sürücüler, geri görüş kamerasını multimedya sisteminin kontrol ünitesi yardımıyla manuel olarak da açıp
kapatabiliyor. Görüntü ile birlikte gelen, dinamik kılavuz çizgileri görüşünüzü iyileştirirken aracın arkasındaki yol güvenliğini de önemli ölçüde
artırıyor. Şehirli Sprinter bu özelliğiyle çok dar alanlarda manevra yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca geri görüş kamerasının kullanılması,
geri viteste giderken ve manevra yaparken araç gövdesi hasarından kaçınılmasına yardımcı oluyor.

7G -TRONIC PLUS		
Rahat sürüş keyfi yakıt tasarrufuyla birleşti
7G -TRONIC PLUS otomatik şanzıman, manuel vites değiştirme yükünü sürücünün üstünden alıyor ve yumuşak, neredeyse fark edilemez vites
değişimleri sağlıyor. 7 yakın oranlı vites, her sürüş koşulunda motor devrini optimum seviyede tutuyor. Böylece yakıt tüketiminde tasarruf
sağlıyor. Direksiyon simidindeki DYNAMIC SELECT vites kolu, sürücülere daha rahat bir kullanım sunuyor. Direksiyon simidinin arkasındaki
kulakçıklar, vitesi manuel olarak değiştirmeyi de kolaylaştırıyor. Şanzımanın uzun servis ömrü, yüksek güvenilirlik ve düşük bakım maliyetleriyle
avantaj sağlıyor.

DISTRONIC: Aktif mesafe yardımı		

Yağmur tipi silecek sistemi		
Yüksek verimli ön cam temizliği
Yağmur tipi silecek sistemi, ön cam silme işlemi sırasında bile kusursuz bir yol görünümü sunuyor. Böylece kötü hava koşullarında da yolculuk
keyfi bozulmuyor. Silecek sistemi ön cam yıkama sıvısını silecek lastiklerinin hemen önüne püskürtüyor ve anında siliyor. Eşit dağılım sayesinde,
cam sıvısının tüketimi önemli ölçüde azalıyor. Bu da, yolculuk sırasında diğer sürücülerin ve yayaların cam temizleme spreyinden etkilenmesini
önlüyor.

Hem otoyolda hem trafikte artan sürüş keyfi
Kişiye özel ayarlanabilen DISTRONIC sistemi, takip mesafesinin daima korunmasını sağlıyor. Bu sayede Sprinter, otoyolda veya dur-kalk trafikte
sürüş konforunu artırıyor. Sistem, aracı hiçbir müdahale olmadan hızlandırıyor veya güvenli mesafeyi korumak için hafifçe fren yapıyor.
DISTRONIC, daha güçlü frenlemenin gerekli olduğunu anlarsa, sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor. Ayrıca çarpışma riski varsa, Aktif Fren
Asistanı da devreye giriyor.

Orijinal, sıkışmayı önleyici elektrikli kapı		
Orijinal. Sorunsuz. Güvenli.

360 derece kameralı park paketi		
Her açıdan görüntü
Sprinter minibüslerdeki 360 derece kameralı park paketi, herhangi bir park yerine girip çıkarken veya manevra sırasında sürücülerin işini
kolaylaştırıyor. 360 derece kamera, kuşbakışı görünüm ve pencere çizgisinin altı olmak üzere iki farklı görüntü sunarak aracı çevreleyen bütün
alanı görünür hale getiriyor. Böylece park ederken veya manevra yaparken, varsa engellerin tespit edilmesine yardımcı oluyor. İlave olarak park
paketinde yer alan park yardımcısı, aracın ön ve arkasında algıladığı engelleri görsel ve işitsel olarak 10 km/s hıza kadar bildiriyor, park
sırasında olabilecek hasarları önlemeye yardımcı oluyor. Park paketi ile birlikte gelen park çıkış yardımcısı, sistem başlamadan önce sürüş
yönündeki engelleri tespit ederse otomatik olarak hızı düşürüyor. Bu sayede yanlış vites uygulaması, gaz ve fren pedalının karıştırılması gibi
nedenlerden doğan hasarların önlenmesine yardımcı oluyor.
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Otomatik sağ sürgülü kapı seçeneği, sağ sürgülü kapının bir düğmeye dokunarak rahatça açılıp kapatılmasını sağlıyor. Sıkışmayı önleyen
elektrikli kapıyı çalıştırmak icin sürücü koltuğunun sağ tarafında yer alan düğmeye veya araç anahtarı üzerindeki tuşlara basmak yeterli. Orijinal
otomatik kapı, yükleme yapılırken herhangi bir nesneyi algıladığında tekrardan açılarak olabilecek riskli durumları önlüyor.
3. Nesil Sprinter sizin ve yükünüz icin güvenliği ve konforu en üst seviyeye çıkarıyor.
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Güvenli
Yolculuk Sana

Sprinter Panelvan ve Kamyonetlerde güvenliğiniz için birden
fazla asistan çalışıyor. Aktif Fren Asistanı, Kör Nokta Asistanı,
Yorgunluk Asistanı ve sunduğu diğer seçenekler ile Yeni
Sprinter sizin için güvenli bir iş ortağı olarak öne çıkıyor.
3. Nesil Mercedes-Benz Sprinter, elektrik destekli direksiyon
sistemi, yağmur sensörü, yolcu hava yastığı ve akıllı
asistanlarıyla sana çok yakışacak.

Yakışır
akışır
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Aktif Fren Asistanı		

Yorgunluk Asistanı		

Kusursuz bir yol asistanı

Uzun rotalardaki yol arkadaşı

Aktif Fren Asistanı, aracın önünde seyir halindeki diğer araçlarla
veya hareket halindeki yayalarla gerçekleşebilecek kazaları
önlemeye yardımcı oluyor. Aktif Fren Asistanı, bir çarpışma tehlikesi
tespit ederse, önce görsel ve işitsel bir uyarı iletiyor. Fren
yapılmasına rağmen, uygulanan fren basıncı yetersiz kalıyorsa, fren
basıncı Aktif Fren Asistanı tarafından da destekleniyor ve gerekli
olduğu durumlarda çarpışmayı önlemek için ilave fren basıncı
oluşturuyor. Aracın önündeki bir başka araca, hareket halindeki
yayaya veya bisikletliye tepki vermekte gecikilse de sistem otomatik
olarak acil durum frenini başlatıyor.

Yorgunluk Asistanı, zaman içinde yorulma ve uyuyakalma gibi
durumlarda sürücüyü uyarıyor. Sistem, özellikle gece sürüşlerinde
ve uzun rotalarda yol güvenliğine katkıda bulunuyor. İşi yollarda
olan şoförlere mola vermeleri gerektiğini Yorgunluk Asistanı
hatırlatıyor. Mola sürelerini ve mevcut dikkat seviyesini 5 inç renkli
gösterge panelinde gösteriyor. Asistan sistemi, sürücünün dikkat
seviyesini analiz etmek ve değerlendirmek için direksiyon
hareketlerini otomatik olarak kaydediyor. Kayıtlı verilere göre
bireysel sürüş profili oluşturuyor. Tipik bir yorgunluk veya uyku
belirtisi tespit edildiğine, sistem mola için sürücüyü uyarıyor.

Kör Nokta Asistanı		

Rüzgâr Savrulma Asistanı		

Aktif Şerit Takip Asistanı		

0 kör nokta

Rüzgâr Savrulma Asistanı ile üst düzey şerit takibi

Yolda ekstra dikkat

Kör Nokta Asistanı kör noktada bir araç tespit ederse, sürücüyü
ilgili yan aynada beliren kırmızı bir üçgenle uyarıyor. Bu görsel
uyarıya rağmen dönüş yapmak istenirse, üçgen hızla yanıp sönmeye
başlıyor ve araç sesli şekilde sürücüyü uyarıyor. Ayrıca, arka çapraz
trafik uyarısı, park alanından geri çıkarken de uyarı vererek kazaları
önlemeye yardımcı oluyor.

Rüzgâr Savrulma Asistanı, zaman içinde güçlü rüzgâr püskürmelerini
algılıyor ve aracın şeritte kalmasına yardımcı oluyor. Aracın aniden
kayması, yanlış direksiyon reaksiyonlarına neden olabiliyor. Bu
yüzden Rüzgâr Savrulma Asistanı, aracın rotasını 80 km/s hızdan
itibaren otomatik olarak düzeltiyor. Rüzgâr Savrulma Asistanı ile
çapraz rüzgâr patlamalarının etkisi büyük ölçüde dengeleniyor ve
sürüş konforu artıyor.

Dikkatsizlik ve yorgunluk, sürücülerin farkına varmadan
şeritlerinden sapmasına neden olabilir. İşte böyle durumlarda Aktif
Şerit Takip Asistanı, direksiyon simidinin darbeli titreşimleriyle
sürücüyü uyarıyor. Uyarıya tepki verilmezse, Aktif Şerit Takip
Asistanı tek taraflı fren müdahaleleriyle aracı şeridine döndürüyor.

Yokuş Kalkış Asistanı

Elektrik destekli direksiyon

Kısmi LED arka farlar

Yokuşta kaymak mı? Asla

Her şey kontrol altında

Hem çekici hem uzun ömürlü

Yokuş Kalkış Asistanı, aracın geri kaymasını önleyerek yokuş yukarı
kalkmayı kolaylaştırıyor. ESP® Elektronik Stabilite Programı ile
direkt bağlantılı olan sistem, eğim olan yerlerde araç park edildikten
sonra, fren basıncını bir süre daha koruyor.

Elektrik destekli direksiyon, hıza duyarlı olması ile sürücü konforunu
artırıyor ve farklılık gösteren sürüş tarzlarına göre dengelemeye
yardımcı oluyor. Hız artsa bile sürüş stabilitesi korunuyor. Sürücü,
direksiyonu güçlü bir şekilde çevirirse Aktif AKS Tepkisi adı verilen
sistemle, direksiyon tekrar orta konuma getiriliyor.

Kısmi LED arka farlar, modern görünümüyle araç arkasının
tasarımını daha da zenginleştiriyor. Araç görünüşüne katkısı dışında,
arkada yer alan LED ampuller daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
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Uzun Far Asistanı		
Otomatik uzun far fonksiyonuyla sürüş kolaylığı
Uzun Far Asistanı, uzun farları trafik durumuna göre otomatik olarak
açıp kapatıyor. Uzun ve kısa far geçişleri çok daha kolay hale
geliyor. Sistem, ön camda yer alan kamera sayesinde aracın
önündeki trafik durumunu kontrol ediyor. Uzun Far Asistanı, etrafta
herhangi bir araç tespit edemediğinde, uzun farları otomatik olarak
açıyor. Ayrıca sistem, yaklaşmakta olan bir araç algılarsa otomatik
olarak kısa farlara geçiyor.
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Yükseklik ve eğim ayarlı direksiyon		

Yağmur sensörü		

Motor yağı göstergesi		

Daha fazla konfor ve daha ergonomik oturma pozisyonu

Otomatik silme frekansı

Daha uzun bir motor ömrü

Direksiyon simidi, bireysel oturma pozisyonunun eğim ve
yüksekliğine göre ayarlanabiliyor, oturma konforunu arttırıyor.

Aralıklı silme etkinleştirildiğinde, yağmur sensörü ön cam
sileceklerinin silme frekansını otomatik olarak düzenliyor, böylece
yolculuk daha da kolaylaşıyor. Ayrıca sistem, ön camdaki nem
miktarını da algılıyor.

Aşırı veya yetersiz yağ seviyesi durumunda uyarı mesajlarının
gösterilmesi, zaman kaybı ve masrafları önlemeye yardımcı oluyor. Bu
da özellikle filolarda kullanılan araçlarda daha fazla hizmet süresi ve
daha uzun bir motor ömrü sağlıyor.
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Bu

Performans

SanaY
Yakışır
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Optimum güç ve tasarruf ilkesi ile üretilen motor
seçeneklerine sahip Sprinter Panelvan ve
Kamyonet, sürtünmenin azalmasıyla yakıt tüketimi
açısından optimizasyon sağlıyor.
Sunmuş olduğu 143, 163 ve 190 beygirlik güç
seçenekleri, 7 ileri otomatik ve 6 manuel vites
seçenekleriyle sunuluyor. SCR (Selective Catalytic
Reduction) (Seçici Katalitik İndirgeme) teknolojisi,
zorlu Euro6 veya Euro-VI emisyon standartlarını
sağlıyor. Egzoz gazını katalitik bir konvertörden
geçirerek de azot oksit emisyonunu azaltıyor.
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Başarı için güçlü bir sürücü: Sprinter Panelvan ve Kamyonet araçları sunmuş olduğu
143,163 BG gücündeki 4 silindirli ve 190 BG gücündeki 6 silindirli dizel motorları ile güç
ve ekonomiyi Sprinter’daki örnek etkiyle birleştirir. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından
optimum güç ve ekonomiklik ilkesi ile üretilen motorlar, motor içi sürtünmenin azalmasıyla,
yakıt tüketimi açısından daha da optimize edilmiştir. Sprinter Panelvan ve Kamyonet
araçları sunmuş olduğu 9 ileri otomatik,7 ileri otomatik veya 6 ileri manuel vites seçenekleri
ile her koşulda sizin ve işinizin yanında olacaktır.
Zorlu Euro-6 veya Euro-VI emisyon standartları, SCR (Selective Catalytic Reduction) Seçici
Katalitik İndirgeme teknolojisi yardımı ile yerine getirir. Bu sistem, dizel motorlardaki azot
oksit emisyonlarının, egzoz gazını katalitik bir konvertörden geçirerek ve azot oksidi(*3) su
bazlı AdBlue ilavesiyle azot ve suya dönüştürerek azaltıldığı bir işlemi içerir.
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İşine Uygun

Sprinter

3. Nesil Mercedes-Benz Sprinter, siz şoförler için
konforu en üst seviyeye çıkarıyor.
Optimum ürün seçenekleri sağlayan yeni Sprinter
Panelvan ve Kamyonetler sunmuş olduğu 4 farklı
gövde 3 farklı aks seçeneği ile hem size hem
işinize güvenilir bir iş arkadaşı oluyor. Yeni Sprinter
hem size hem işinize çok yakışacak.

Sana

Yakışır
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Panelvan Boyutları ve Ağırlıkları

30

Panelvan Orta 3.5T 143 BG FWD

Panelvan Orta 3.5T YT 143BG FWD

Panelvan Orta 163 BG 3.5T 4x4 YT

Panelvan Uzun 143/163 BG 3.5T

Panelvan Orta 163 BG 3.5T

Panelvan Orta 163 BG 3.5T YT

Panelvan Uzun 4.1T 163 BG 1+1 I.

Panelvan Ekstra Uzun 4.1T 163 BG 1+1 I.

Belirtilen değerler yaklaşık değerlerdir üretilen araçta aksesuar seviyesine ve üretim toleransına göre bu değerler değişiklik gösterebilr. Belirtilen değerlere sürücü ve %90 araç sıvısı dahildir.Sunulan boyutlar araçların donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Belirtilen değerler yaklaşık değerlerdir üretilen araçta aksesuar seviyesine ve üretim toleransına göre bu değerler değişiklik gösterebilr. Belirtilen değerlere sürücü ve %90 araç sıvısı dahildir.Sunulan boyutlar araçların donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.
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Panelvan Boyutları ve Ağırlıkları
Panelvan Ekstra Uzun 5.0T 163 BG 1+1 I.

Paket adı
Panelvan orta 143 BG 3.5T FWD
Panelvan orta 143 BG 3.5T FWD YT
Panelvan orta 163 BG 3.5T
Panelvan orta 163 BG 3.5T YT
Panelvan ota 163 BG 3.5T YT 4x4
Panelvan uzun 143 BG 3.5T
Panelvan uzun 163 BG 3.5T
Panelvan uzun 4.1T 1+1 I.
Panelvan ekstra U. 4.1T 1+1 I.
Panelvan ekstra U. 5.0T 1+1 I.
Panelvan ekstra U. 5.0T 1+1 4x4 I.
FWD : Önden Çekiş
I. : Tamamlanmamış
YT : Yüksek Tavan
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Panelvan Standart Donanımlar

Panelvan Ekstra Uzun 5.0T 163 BG 1+1 4x4 I.

Tahrik tipi
Önden çekiş
Önden çekiş
Arkadan itiş
Arkadan itiş
Tüm tekerleklerden tahrik
Arkadan itiş
Arkadan itiş
Arkadan itiş
Arkadan itiş
Arkadan itiş
Tüm tekerleklerden tahrik

Hacim (m3)
9,5
11
9
10,5
10,5
14
14
14
15,5
15,5
15,5

Azami yüklü ağırlık (kg)
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
4100
4100
5000
5000

Boş ağırlık [kg]*
2200
2250
2277
2309
2367
2438
2450
2465
2496
2655
2700

Sürüş
Yükseklik ve eğim ayarlı direksiyon
Keyless start özelliği
Motor yağ göstergesi, ilk çalıştırmada
Dış sıcaklık ölçüm ekranı
Su ayrıştırıcılı yakıt filtresi
Far asistanı
Eco start/stop
6 ileri manuel şanzıman
Güçlendirilmiş ön aks
Vibrasyon önleyici*
Yakıt deposu 71 litre
5 inç gösterge ekranı
Ayarlanabilir ön yolcu koltuğu
Süspansiyonlu sürücü koltuğu
65 litre yakıt deposu
Yakıt deposu, 93 litre
Konfor tipi sürücü koltuğu
Konfor
Çok düğmeli araç anahtarı
2'li koltuk için ön gövde
MB radyo sistemi
Radyo ön hazırlığı
MBUX 7-inç dokunmatik multimedya sistemi
Park paketi, geri görüş kamera ile
Multifonksiyonel direksiyon
Aydınlatılmış çıkışlar
Tempomat
Motor ses izolasyonu

●
●
●
○
○
○
○
○
○
●

●
●
●
○
○
○
○
○
○
-

Panelvan 4.1 ve 5.0 ton
Minibüs ön hazırlık
Ambulans ön hazırlık
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
○
●
○
●
○
○
●
○
●
●
○
○
●
○
○
●
●
●
-

●
○
○
○
●
●
●
●
○
-

● Standart donanım ○ İsteğe bağlı donanım - Sunulmamaktadır

* Yakıt ve tüm sıvılar %90 dolu, sürücü ağırlığı dahil

Belirtilen değerler yaklaşık değerlerdir üretilen araçta aksesuar seviyesine ve üretim toleransına göre bu değerler değişiklik gösterebilr. Belirtilen değerlere sürücü ve %90 araç sıvısı dahildir.Sunulan boyutlar araçların donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Panelvan 3.5 ton
Önden çekiş
Arkadan itiş
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

* Azami yüklü ağırlıkı 4.1 ton üzeri araçlarda sunulmaz.
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Panelvan Standart Donanımlar

Panelvan Standart Donanımlar

Panelvan 3.5 ton
İç donanım

Panelvan 4.1 ve 5.0 ton

Panelvan 3.5 ton

Önden çekiş

Arkadan itiş

Minibüs ön hazırlık

Ambulans ön hazırlık

Tam boy camlı bölme

●

●

●

●

Ön cam üstü saklama alanı

●

●

●

Sürücü ve ön yolcu ışığıyla birlikte tavan kontrol paneli

●

●

Küllük

●

Kumaş maturin siyah

Önden çekiş

Arkadan itiş

Minibüs ön hazırlık

Ambulans ön hazırlık

Araç rengi radyatör çerçevesi

●

●

●

●

●

Isıtmalı, elektrik kumandalı dış aynalar

●

●

●

●

●

●

Yan işaret lambaları

●

●

●

●

●

●

●

3. stop lambası

●

●

●

●

●

●

●

●

Ön çamurluk perdesi

●

●

●

●

Ön yolcu önü eşya saklama gözü

●

●

●

●

Yedek lastik/stepne

●

●

●

●

Arka kapı fileli yük cebi

-

●

●

●

Jant kapağı*

●

●

●

●

Yükleme/yolcu bölümü kapı bağlantısındaki iç lamba

●

●

●

-

Yaz lastikleri

●

●

●

●

İki kişilik ön yolcu koltuğu

●

●

○

●

Sağ sürgülü kapı

●

●

●

●

Panel, kemer rayına kadar yükleme alanı (sert fiber)

●

●

○

-

6,5 J x 16'lık çelik jantlar*

●

●

●

●

Programlanabilir modül ön hazırlığı

○

○

●

○

Arka kapı cam

●

●

●

●

Programlanabilir modül

○

○

○

●

Arka çamurluk perdesi

-

●

●

●

Arka çeki kancası

●

●

○

-

Güvenlik

Dış Donanım

Yokuş kalkış desteği

●

●

●

●

Filtreli, ısı yalıtkan cam

-

○

●

●

Sürücü kemer ikazı

●

●

●

●

Egzoz çıkışı, araç arkası

○

○

●

○

Rüzgar savrulma asistanı

●

●

●

●

Park lambası kapama

-

-

●

-

Adaptif fren lambaları

●

●

●

●

Arka cephe kapı iki kanat 270 derece

○

○

●

○

Sürücü hava yastığı

●

●

●

●

Lastikler 225/65 R16 C

●

-

-

-

Üçgen reflektör

●

●

●

●

Çeşitli çalabilen korna ünitesi için hazırlık

○

○

○

●

Hidrolik kriko

-

●

●

●

Egzoz çıkışı, arka aks arkası solda

○

○

-

●

Geri vites uyarı cihazı

○

○

●

●

Yakıt deposu, ilave çıkış**

○

○

○

●

Şerit takip asistanı

○

○

●

●

Dönebilen işaret ışığı için ön hazırlık

○

○

○

●

Kriko

●

-

-

-

Ön yolcu kemer ikazı

○

○

○

●

Hız sınırlayıcı 90 km/h

○

○

○

●

● Standart donanım ○ İsteğe bağlı donanım - Sunulmamaktadır
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Panelvan 4.1 ve 5.0 ton

* Azami yüklü ağırlıkı 4.1 ton üzeri araçlarda sunulmaz.
** Panelvan 163 BG 3.5 ton paketlerinde standart olarak sunulmaktadır.

● Standart donanım ○ İsteğe bağlı donanım - Sunulmamaktadır
* Azami yüklü ağırlıkı 4.1 ton üzeri araçlarda sunulmaz.
** Panelvan 163 BG 3.5 ton paketlerinde standart olarak sunulmaktadır.
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Kamyonet Boyutları ve Ağırlıkları

Kamyonet Boyutları ve Ağırlıkları

Orta Kamyonet TK 3.5T 163 BG 2+1

Orta Kamyonet TK 143 BG 3.5T 2+1 FWD

Orta Kamyonet ÇK 163 BG 6+1

Orta Şasi ÇK 163 BG 6+1

Orta Şasi TK 3.5T 163 BG 2+1

Uzun Kamyon TK 163 BG 2+1

Uzun Şasi ÇK 5.0T 163 BG 6+1

Uzun Şasi ÇK 5.0T 163 BG 6+1 4x4

Belirtilen değerler yaklaşık değerlerdir üretilen araçta aksesuar seviyesine ve üretim toleransına göre bu değerler değişiklik gösterebilr. Belirtilen değerlere sürücü ve %90 araç sıvısı dahildir.Sunulan boyutlar araçların donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.
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Kamyonet Boyutları ve Ağırlıkları
Orta Şasi ÇK 5.0T

Kamyonet Standart Donanımlar

Orta Şasi ÇK 163 BG 4x4

Kamyonet 3.5 Ton
Sürüş

Kamyonet 5 Ton

Tek Kabin

Çift Kabin

Arkadan İtiş

4x4

Yükseklik ve eğim ayarlı direksiyon

●

●

●

●

Keyless Start Özelliği

●

●

●

●

Motor Yağ Göstergesi, İlk Çalıştırmada

●

●

●

●

Dış Sıcaklık Ölçüm Ekranı

●

●

●

●

Su ayrıştırıcılı yakıt filtresi

●

●

●

●

Far Asistanı

●

●

●

●

ECO start/stop

●

●

●

-

6 ileri manuel şanzıman

●

●

●

●

Yakıt Deposu 71 litre

●

●

○

○

Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu

●

●

●

○

Yakıt Deposu, 93 litre

○

○

●

●

2'li koltuk için ön gövde

●

●

●

●

MB Radyo Sistemi

●

●

●

●

Radyo Ön Hazırlığı

○

○

○

○

MBUX 7-inç Dokunmatik Multimedya Sistemi

○

○

○

○

Multifonksiyonel Direksiyon

●

●

●

●

Ön Cam Üstü Saklama Alanı

●

●

●

●

Sürücü ve ön yolcu ışığıyla birlikte tavan Kontrol Paneli

●

●

●

●

Küllük

●

●

●

●

Kumaş Maturin Siyah

●

●

●

●

Ön Yolcu Önü Eşya Saklama Gözü

●

●

●

●

İki Kişilik Ön Yolcu Koltuğu

●

●

●

●

Programlanabilir Modül

○

○

○

●

Konfor

Paket Adı
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Alüminyum Kasa

Azami Yüklü Ağırlık (kg)

Boş Ağırlık [kg]*

Orta Şasi TK 163 BG 3.5T 2+1

yok

3500

1600

Orta Kamyonet TK 163 BG 3.5T 2+1

var

3500

1400

Orta Şasi TK 163 BG 5.0T 2+1

yok

5000

2800

Orta Şasi ÇK 3.5T 163 BG

yok

3500

1400

Orta Kamyonet ÇK 3.5T 163 BG

var

3500

1200

Orta Kamyon ÇK 5.0T 190 BG

yok

5000

2600

Orta Kamyon ÇK 5.0T 190 BG 4x4

yok

5000

2400

Uzun Kamyon ÇK 5.0T 190 BG

yok

5000

2500

Uzun Kamyon ÇK 5.0T 190 BG 4x4

yok

5000

2300

İç donanım
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Kamyonet Standart Donanımlar

Panevan ve Kamyonet Opsiyonel Donanımlar

Kamyonet 3.5 Ton
İç donanım

Kamyonet 5 Ton

Tek Kabin

Çift Kabin

Arkadan İtiş

4x4

Yokuş Kalkış Desteği

●

●

●

●

Sürücü Kemer İkazı

●

●

●

●

Rüzgar Savrulma Asistanı

●

●

●

●

Adaptif Fren Lambaları

●

●

●

●

Sürücü hava yastığı

●

●

●

●

Üçgen Reflektör

●

●

●

●

Hidrolik Kriko

●

●

●

●

Geri Vites Uyarı Cihazı

○

○

●

●

Şerit Takip Asistanı

○

○

●

●

Araç Rengi Radyatör Çerçevesi

●

●

●

●

Isıtmalı, Elektrik Kumandalı Dış Aynalar

●

●

●

●

Yan İşaret Lambaları

●

●

●

●

Ön çamurluk perdesi

●

●

●

●

Yedek Lastik/Stepne

●

●

●

●

Yaz lastikleri

●

●

●

●

6,5 J x 16 lık çelik jantlar*

●

●

●

●

Çeşitli çalabilen korna ünitesi için hazırlık

○

○

●

●

Dönebilen işaret ışığı için ön hazırlık

○

○

●

●

Opsiyonel Donanımları
Elektrikli Park Freni1
Aktif Fren Asistanı1
Krom Detaylara Sahip Deri Direksiyon Simidi ve Vites topuzu
Araç Rengi Tamponlar
Araç Rengine Boyalı Ön tampon
İlave akü, 12 V 92 Ah
7 inç Dokunmatik Ekrana Sahip
MBUX multimedya sistemi
10 inç Dokunmatik Ekrana Sahip MBUX multimedya sistemi
Programlanabilir Modül - PSM
Programlanabilir Modül - PSM Ön Hazırlığı
DISTRONIC, Aktif Mesafe Asistanı
Ön Cam Isıtma
Elektrikli katlanabilir yan aynalar
Geri Görüş Kamerası
Yağmur tipi silecek sistemi ve Yağmur Sensörü
Ek iki tane anahtar
5 inç renkli gösterge ekranı
7G-TRONIC Plus Otomatik Şanzıman ve HOLD Fonksiyonu
Sürücü koltuk ısıtma
Sıcak Sulu Yardımlı Isıtıcı
TEMPMATIC Ön Klima
Sürücü ve ön yolcu için deri kol dayama
Kör Nokta Asistanı
Aktif Şerit Takip Asistanı
Park Paketi 360‘ kamera ile
Park Paketi Geri görüş kamerası ile

Güvenlik

Dış Donanım

1

Geri giderken uyarı sistemi(1)
93 lt'lik Yakıt Deposu
Dönüşe duyarlı sis farları
Uzun Far Asistanı
Konfor Tipi Tavan Kontrol Paneli
Led Ön Far, Yüksek Performanslı
Tepe ikaz lambası için ön hazırlık ve Çeşitli
çalabilen korna ünitesi için hazırlık
Sabit Devir Ayarlayıcısı ( Sadece PSM ile )
Hız sabitleyici
PTO ( flanşlı )
PTO ( flanşsız )
Römork bağlantısı, sabit başlı (2.000 kg'a kadar)
Römork bağlantısı, sabit başlı ( 3.500 Kg'a kadar )
17 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar (1)
16 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar (1)
Lastik Basınç Göstergesi (1)
Ön yolcu koltuğu hava yastığı
Körüklü sürücü koltuğu
Sürücü bel desteği
Elektrikli Sağ Kayar Kapı
780 mm açılır otomatik kapı
Geniş Açılı Açılabilen Arka Kapılar
Basamaklı Arka Tampon
4x4 Donanımı
Sol Sürgülü Kapı
Sol Sürgülü Otomatik Kapı

Sadece 3.5 T Aya'ya sahip araçlar için

* Belirtilen aksesuarlar Sprinter Panelvan ve Kamyonet araçlarda sunulan tüm opsiyonel donanımları göstermektedir. Donanımların uygulanabilirliği araç tipine göre değişebilmektedir.
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Size Özel Renk Seçenekleri
Standart Renk Seçenekleri

MB 3589 Jüpiter Kırmızı

MB 5389 Çelik Mavi

MB 7709 Opak Gri

MB 9040 Opak Siyah

MB 9147 Beyaz

MB 7755 Tenorit Gri

MB 7992 Selenit Gri

MB 9197 Obsidyan Siyah

MB 9775 İridyum Gümüş

Metalik Renk Seçenekleri

MB 5890 Kavansit Mavi
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Satış Sonrası Hizmetlerimizle,
değer verdiğiniz her şey
emin ellerde...
Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan Mercedes-Benz Satış
Sonrası Hizmetleri, bünyesindeki yedek parça, teknik ve servis hizmetlerini
sürekli geliştirmekte ve Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili servisleriyle
Mercedes-Benz sahiplerine ulaştırmaktadır.
Mercedes-Benz hafif ticari aracınızın yıllar sonra, ilk gün olduğu gibi mükemmel
çalışması sizin kadar bizim de isteğimizdir. Bu nedenle, sürüş keyfiniz hiçbir
zaman yarıda kalmasın diye uzman servis çalışanlarımız, özel el aletleri ile
donatılmış servislerimizde hızlı ve özenli bir şekilde çalışmakta ve hafif ticari
aracınıza uygun periyodik bakım ve onarım hizmetlerini orijinal yedek parça
güvencesiyle siz değerli müşterilerimize sunmaktadır. Bu güvenli ellerden çıkan
Mercedes-Benz hafif ticari aracınızı, hızlı bir şekilde yine kendini en iyi hissettiği
yer olan “Yollara” götürebilirsiniz.
Mercedes Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş., Mercedes-Benz’in global lojistik
altyapısı sayesinde Mercedes-Benz araçların orijinal yedek parçalarını en kısa
sürede temin etmekte ve Türkiye çapında hizmet veren bayi ve yetkili servislerine
ulaştırmaktadır. Böylece aracınız Mercedes-Benz güvencesi ile gerekli bakım ve
onarım hizmetini almakta ve orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmemektedir.
Mercedes-Benz marka hafif ticari araç sahibi olmaya karar veren müşterilerimiz
için uygun ödeme seçenekleriyle oluşturulan “Bakım Sözleşmesi”, servis
kampanyaları, yedek parça paketleri, Mercedes-Benz araç aksesuarları ve
koleksiyon ürünleri gibi özel uygulamalarımıza veya yetkili servis listelerimiz ile
ilgili bilgilere sadece bir tık ile ulaşılabilmektedir.

MobiloVan ve Service 24h
Mercedes-Benz MobiloVan. Mercedes-Benz MobiloVan, aracınızın teknik arıza nedeniyle
yolda kalması veya çalışmasının sakıncalı olduğu durumlarda Service24h desteğinin yanında
sunulan bir hizmet paketidir. MobiloVan hizmet paketiyle; aracın çekilmesi, taksi, şoför hizmeti,
araç teslim etme hizmeti, yedek araç veya kiralama bedeli desteği, otel konaklaması gibi daha
birçok yararlı hizmet sunulmakta ve yola kaldığınız yerden devam etmeniz sağlanmaktadır. Bu
kapsamda sunulan MobiloVan hizmet paketinizi, aracınızın trafiğe çıkış tarihinden itibaren,
yetkili servis sürekliliğine bağlı olarak 30 yıla kadar uzatabilir ve hem kendinize hem de
değer verdiklerinize güvenli bir sürüş keyfi yaşatabilirsiniz. Aynı zamanda MobiloVan hizmet
paketi aracınızın trafiğe çıkış tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde, iki saati
aşan garanti onarımlarında da; taksi, şoför hizmeti, yedek araç ve araç teslim etme hizmeti
sunmaktadır. MobiloVan hizmeti geçerlilik kapsamını daha detaylı öğrenmek için Yetkili
Mercedes-Benz bayileri ile iletişime geçebilirsiniz.
*MobiloVan, trafiğe çıkış tarihi 01.01.2014 ve sonrası olan “Sprinter” “Vito” ve “Citan”
araçları için geçerlidir. MobiloVan hizmetleri, süre ve/veya bedeller ile ilgili
Mercedes Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş. tarafından belirlenen üst limitler dahilinde
sunulmaktadır.
Mercedes-Benz Service24h. Yola her zaman planladığınız şekilde devam edemeyebilir
ve hafif ticari aracınızı kullanamadığınız bir durum ile karşılaşabilirsiniz. Mercedes-Benz’in
Service24h hizmeti ile yılın 365 günü 24 saati yanınızdayız ve gecenin yarısı bile olsa, yolunuza
kaldığınız yerden devam etmenizi sağlarız. İhtiyacınız olması durumunda 444 62 44 no’lu
Mercedes-Benz iletişim hattının yol yardım hizmetini tuşladığınız andan itibaren mümkün olan
en hızlı şekilde yolunuza devam etmeniz için her şey kontrol altına alınabilir.
Mercedes-Benz Orijinal Parçaları. Mercedes-Benz orijinal yedek parça ve aksesuarları,
Mercedes-Benz hafif ticari aracınıza mükemmel uyum sağlayacak, aynı zamanda kalite ve
güveni size sunacaktır. Yetkili servislerimiz, Mercedes-Benz’in global lojistik altyapısı ile
Mercedes-Benz orijinal yedek parçaları en kısa sürede temin etmekte ve kullanmaktadır.

www.mercedes-benz.com.tr
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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Tek noktada tam hizmet

Size özel finansal hizmetler

Mercedes-Benz Group AG, 40’a yakın ülkede
7.000'e yakın çalışanıyla Mercedes-Benz Group
AG'na ait araçlar için kişiye ve markaya özel
finansman, finansal kiralama, bankacılık, filo
yönetimi, bayi finansmanı ve sigorta hizmetleri
sunmaktadır.

Markaya özel finans kuruluşu olmanın getirdiği
avantaj ile markayı ve müşterilerini çok iyi tanıyan
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, ihtiyacınıza
uygun bir finansal çözümü mutlaka vardır.

Grubun Türkiye operasyonlarını yürütmek üzere
2000 yılında kurulan Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler, Mercedes-Benz araçlarına finansman
desteği vermektedir. Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler ile hafif ticari aracınızı seçerken kredi
başvurunuzu doğrudan Mercedes-Benz
bayilerinde yapabilir, hayalinizdeki MercedesBenz'e giden yolu kısaltabilirsiniz.
Üstelik, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler
şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Sigorta
Aracılık Hizmetleri'nin sunduğu kasko ürünlerini
tercih ederek "Tek Noktada Tam Hizmet"
avantajlarından yararlanabilirsiniz.
www.mbfh.com.tr

Finansman
Bayi noktalarımızda aracınızla birlikte kredi
seçiminizi de kolayca yapabilirsiniz. Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler’in Standart Ödeme Planı,
Mevsimsel Ödeme Planı ya da Üstyapı Ödeme
Modeli gibi birbirinden farklı ödeme planı
alternatiflerinden birini tercih ettiğiniz takdirde
kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun
koşullarla kullanacağınızdan emin olabilirsiniz.
Sigorta
Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik
alternatiflerden farklı olarak tek poliçeyle üstelik
dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip
olmak istemez misiniz? Mercedes-Benz Kasko
paketiyle aracınızın hak ettiği korumayı
sağlayabilirsiniz.
2. El Finansman
2. Mercedes-Benz Group AG araçlarından birini
almayı düşünüyorsanız 2. El Finansman sizin için
en uygun seçenek. Aracınıza Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler'in sunduğu avantajlardan
yararlanarak sahip olabilirsiniz.

Ödeme planlarınızı farklı alternatifler arasından
seçebilirsiniz:
Standart Ödeme Planı
Geliriniz sabit ve düzenli ise Standart Ödeme Planı
tam size göre olabilir. Seçtiğiniz vade boyunca,
aylık tutarı sabit geri ödemelerle dilediğiniz araca
sahip olabilirsiniz. Standart Ödeme Planı ile
“Standart Dışı” bir yaşamı planlayabilirsiniz.
Mevsimsel Ödeme Planı
Ödemeleriniz, gelirinize göre mevsimsel olarak
değişebilir. Sizin veya şirketinizin gelir akışı göz
önüne alınarak oluşturulacak esnek ödeme
planlarıyla finansman keyfini yaşayabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken, bir yetkili bayimize
uğrayarak finansal hizmet alternatiflerimizden
birini seçmek.
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Uzman elden ikinci el.
Mercedes-Benz Certified Nedir?
Mercedes-Benz Certified, Birinci sınıf ikinci el Hafif Ticari
Araçlar piyasasında profesyonel ve üstün kalitede hizmetin
yanı sıra benzersiz araç seçenekleri de sunan yenilikçi bir
markadır.
Mercedes-Benz Certified, Birinci sınıf ikinci el Hafif Ticari
Araçlar alım satım işlemlerinizi Mercedes-Benz güvencesiyle
gerçekleştirmenizi ve düşlediğiniz araçların yanında
düşlediğiniz hizmeti de almanızı sağlar.

Mercedes-Benz Certified’da hangi araçlar
mevcut?
Mercedes-Benz Certified’ın geniş yelpazesinde her marka,
model ve yaşta Birinci sınıf ikinci el Hafif Ticari Araçlar
bulunmaktadır.

Mercedes-Benz Certified’ın avantajları nelerdir?
Detaylı ekspertiz ile güvenilir alım satım hizmetleri sunar.
Birinci sınıf ikinci el Hafif Ticari Araçlar ile birlikte ihtiyacınıza
en uygun finansman ve sigorta hizmetini sunar. Alım ve satım
aşamalarında hizmet süreci hızlı ve güvenlidir. Teknik
kontroller Mercedes-Benz Certified standartlarına göre yapılır.
Detaylı araç temizliği yapılır.
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Alım satım işlemleri nasıl gerçekleşir?
Alım ve satım sürecinde araç muayenesi, noter ve trafik
işlemlerinin tamamı uzman Mercedes-Benz Certified
personelimiz tarafından yürütülür. Bu süreç, en üst düzeyde
kalite anlayışıyla zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleşir.

Aracımı Mercedes-Benz Certified’da nasıl
değerlendirebilirim?
Herhangi bir Mercedes-Benz yetkili bayisine aracınızla birlikte
giderek yeni bir Mercedes-Benz hafif ticari araç almak
istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Satış danışmanı tarafından
belirlenecek fiyatta mutabık kalmanız halinde aracınız detay
ekspertize alınır, ilk aşamada verilen bilgiler ile detay ekserptiz
sonuçlarının aynı olması durumunda aracınız kararlaştırılan
değer üzerinden takasa alınır. Eğer ekspertiz sonuçları
beklenenden farklı ise fiyat revize edilerek tekrar onayınıza
sunulur ve takas işlemi gerçekleşir.
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Mercedes-Benz, sunduğu ürünlerin tasarım aşamasından başlamak üzere üretim, ürün kullanımı ve satış
sonrasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi ilke edinmiştir. Bir Mercedes-Benz araç sahibi olarak
aracınızın bakım ve onarımlarını yetkili servis ağında orijinal yedek parçalar ile yapmanız halinde hem
aracınızın değerini korur hem de servis hizmeti sonrası çıkan parçaların çevreci bir şekilde yeniden kazanıma
dahil edildiğinden emin olursunuz. 30.12.2009 tarihinde yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA)
Kontrolü yönetmeliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kütlesi 3.5 tonu aşmayan araçlardan* kaynaklanan
atıkların toplanması, depolanması ve değerlendirilmesi ile ilgili araç üreticilerine, satıcılarına, servislerine, araç
sahiplerine, geri dönüşüm-kazanım-bertaraf tesislerine yeni düzenlemeler getirmiştir. *Yönetmelik, ömrünü
tamamlamış olan; sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan yolcu taşımaya yönelik motorlu araçları,
azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan motorlu yük taşıma araçları, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç
tekerlekli araçları ve bunlara ait parçaları kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında ömrünü tamamlamış
Mercedes-Benz, smart, Maybach, SLR aracınızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfasında duyurulan
herhangi bir lisanslı teslim noktasına teslim edebileceğiniz gibi Mercedes-Benz Türk’ün anlaşmalı Otokumbara
toplama noktasına bir bedel ödemeden de teslim edebilirsiniz. Size en yakın teslim noktasını ve teslim
şartlarını öğrenmek veya başvurunuzu yapmak için www.otokumbara.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Diğer
tüm sorularınız için bizi Mercedes-Benz İletişim Hattı 444 62 44’ten arayabilir ya da Mercedes-Benz İletişim
Formu’nu kullanarak soru, öneri ve taleplerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz.
Bu broşürde yer alan verilerle ilgili açıklamalar: Bu baskının redaksiyonun bitiminden sonra (Mayıs 2019)
üründe değişiklik yapılmış olabilir. Teslimat süresi dahilinde, konstruksiyon veya şekil değişikleri, renk tonunda
sapmalar ve teslimat kapsamında üretici tarafından değişiklik yapma hakkı, değişiklikler veya sapmalar
satıcının menfaatleri gözetilerek, satın alan için kabul edilebilir sınırlar dahilinde kalması şartıyla saklıdır.
Satıcı veya üretici, siparişi veya sipariş edilen satın alma konusunu işaret veya numaralarla tanımlıyorsa,

sadece bu husustan hiçbir hak talebi türetilemez. Resimlerde ve açıklamalarda, standart donanım kapsamında
olmayan araç aksesuarları ve isteğe bağlı donanımlar da belirtilebilir. Renk sapmaları, baskı tekniği ile ilgilidir.
Bu basılı belge, bazı ülkelerde sunulmayan tipler ve hizmetler içerebilir. Bu broşür uluslararası alanda kullanıma
sunulur. Yerel olarak ülkelerde geçerli talimatlar, bunların etkileri ve bağlayıcı son durum için lütfen
Mercedes Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş. bayinize danışınız.
www.mercedes-benz.com.tr
Araç içinde teknik verilerin kaydı: Elektronik araç bileşenleri (Örn. Airbag kumanda kutusu, motor kumanda
kutusu vs.) teknik araç verilerinin (Örn. fonksiyon arızaları durumundaki mesajlar, araç hızı, fren gücü veya
sınırlama ve sürüş asistanı sistemlerinin kaza anındaki işlevleri hakkında bilgiler gibi) kaydı için veri hafızasına
sahiptir (Ses ve video verileri kaydedilmemektedir). Bir arıza mesajı gibi veriler, bir kaza durumunda veya
özetlenmiş formda anlık kayıt olarak, yapı parçası talebi değerlendirmesi yapılması gibi sebeplerle çok kısa bir
kayıt süresi boyunca (azami birkaç saniye) geçici süreyle kaydedilir. Kaydedilen veriler, eğitimli teknisyenler
tarafından teşhis veya olası fonksiyon arızlarının ortadan kaldırılması için araçtaki ara birimler üzerinden
okunabilir veya üretici tarafından araç fonksiyonlarının iyileştirilmesi açısından analiz için kullanılabilir ve
işlenebilir. Müşterinin isteğine göre veriler ilave opsiyonel hizmetlerin temeli olarak da hizmet edebilir. Verilerin
araçtan üreticiye veya üçüncü taraflara iletilmesi temelde sadece geçerli yürürlükte mevzuat veya müşteriden
alınmış onayı ile veri koruma yasası dikkate alınarak gerçekleşir.Araçta kaydedilen verilere dair ek bilgiler
aracın işletim talimatında bulunmaktadır. Bu talimatları basılı olarak araç içinde veya online olarak
www.mercedes-benz.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

