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V-Serisi.
Prestij, güç ve konforun mükemmel uyumu. Eşsiz bir deneyim! 

Standartlarınızı gözden geçirme zamanı geldi... V-Serisi’nin sunduğu eşsiz özellikler 
size yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. AIRMATIC, 4MATIC ve DISTRONIC gibi 
en yenilikçi güvenlik sistemlerini standart olarak sunuyor. 

Tasarımıyla ve son teknoloji özellikleriyle her an fark edileceksiniz!
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Etkileyici dış tasarımıyla gözler 
üzerinizde.
Mükemmel dış tasarımıyla yepyeni bir tarz yükseliyor... Keskin çizgiler, geniş ve 
pürüzsüz yüzeylerin yarattığı güçlü duyguları siz de hissedeceksiniz. V-Serisi, gövde 
renginde ön ve arka tampon, ortam aydınlatmalı dış aynalar, panoramik cam tavan, 
otomatik açılır bagaj kapağı ve açılabilen arka cam bölmesi ile yolculuklarınıza şık 
bir dokunuş yapıyor.

Kişiselleştirilebilir dış tasarımıyla, kendi tarzınızı yaratmaya hazır mısınız?

4 Ürün Yelpazesi

Otomatik açılır-kapanır bagaj kapağı ile hasar
riski minimuma iniyor, EASYPACK özelliğiyle engelleri 
otomatik olarak algılıyor. Bagaj kapısı açılırken herhangi 
bir pozisyonda durdurulabiliyor. Otomatik kapanma 
prosedürü, araç anahtarı üzerindeki düğme veya bagaj 
kapağındaki serbest bırakma kolu ile başlatılıyor. 
Nesneler kapanmayı engelliyorsa, otomatik olarak 
kesiliyor.

Bagaj kapağından bağımsız olarak açılabilen
arka cam, ekstra konfor sağlıyor, ergonomik
tasarımı ve krom kaplama şeridiyle arka bölümün 
görünümüne benzersiz şıklık katıyor.



Araç renginde ön ve arka tamponlar, aracınıza 
daha da çekici bir görünüm kazandırır.

Krom ön ızgara, merkezi olarak 
konumlandırılmış Mercedes-Benz yıldızı ve 
parlak gümüş kaplamalı 2 çıta ile birlikte dinamik 
bir tasarım katıyor.

18 inç ebadındaki hafif alaşım jantlar, araca 
enerjik bir görünüm katıyor ve tasarımı 
farklılaştırıyor.

Yüksek kaliteli panoramik sürgülü tavan, 
aracın içine bol miktarda ışık girmesini sağlıyor. 
Elektrikli sürgülü tavan, ön konsoldan kontrol 
edilebiliyor ve aracın havasının tazelenmesi için 
ek bir seçenek sunuyor.

Dış aynalarda ortam aydınlatması, kapı 
bölgesini ve aracın çevresini LED teknolojisini 
kullanarak aydınlatır.
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Kusursuz bir yolculuk,
ferah bir iç tasarımla başlar.
Kendinizi özel hissedeceksiniz... V-Serisi, geniş ve ferah iç mekan tasarımıyla 
yaşam tarzınıza en uygun konforu sunuyor. Panoramik cam tavan ile sınırları 
ortadan kaldırıyor, ortam aydınlatması sayesinde gece yolculuklarına rahatlatıcı bir 
ambiyans yaratıyor. Ayrıca, iki sıcaklık kontrollü çift bardak tutucusu veya 
soğutmalı bölmeden alacağınız içeceklerle, yolculuklarınıza nefis tatlar katıyor.
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Elektrikli ayarlanabilir koltuk, tek düğmeyle 
kontrol ediliyor. Hafıza işlevi sayesinde 3 ayrı 
sürücünün koltuk ve koltuk başlığı ayarlarını
kaydediyor.

THERMOTRONIC, aracınızı en ideal şekilde 
iklimlendiriyor, sürücünün ve ön yolcunun hava 
akışını birbirinden bağımsız şekilde otomatik 
kontrol ediyor.

TEMPMATIC, yolcularınız için içerideki havayı
sürekli tazeliyor. Sıcaklık ve hava dağıtımının 
tümü ısıtma ve soğutma modunda otomatik 
olarak kontrol ediliyor. Tavan kaplamasının 
sağında ve solunda bulunan havalandırma 
delikleriyle, maksimum temiz hava aracınızda.

MBUX, 10,25 inç ekranı ile multimedya 
deneyimini eşsiz bir noktaya taşıyor. 8 kişiye 
kadar özelleştirilebilir ve genişletilebilir sistemiyle 
yeni bir eğlence anlayışı sunuyor. Akıllı Telefon 
Entegrasyonu Burmester® Surround Ses Sistemi 
sayesinde her türlü htiyacınıza cevap veriyor.
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Soğutmalı orta konsol, lüks bir yolculuğu 
standart hale getiriyor. Sıcaklık kontrollü  
2 bardak tutucusuyla sürücüye ve öndeki 
yolcuya kusursuz bir deneyim sunuyor.

Ortam aydınlatması, sürücünün ve yolcuların 
ışık hassasiyetine önem veriyor, “nötr”, “solar” 
ve “polar” olmak üzere 3 farklı renk tonuyla iç
mekanda konforlu bir ortam sağlıyor.

Masa paketi, yolculara yemek yemek veya 
çalışmak için en konforlu ortamı yaratıyor. Yan 
duvarlarda içecekleri güvenli bir şekilde tutan 
bardak tutucularla, yolculuklara keyif katıyor.
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Entegre güvenlik.
Mercedes-Benz’in entegre güvenlik konseptiyle uyumlu çalışan V-Serisi güvenlik 
donanımı, 2014 Euro NCAP testinden aldığı beş yıldızla mümkün olan en iyi notu 
elde etmiştir. Bu güvenlik donanımı; tehlike durumunda güvenli sürüş sağlıyor, 
herhangi bir kazada maksimum korumayı etkinleştiriyor, olası hasarı sınırlıyor ve 
kaza sonuçlarını hafifletiyor.

Güvenli sürüşte, yeni bir seviye.

Kritik durumlarda, otoyollarda, şehir içi yollarda ve şehir trafiğinde sürücünün 
üzerindeki yükü azaltan ve destek sağlayan son teknoloji yardım sistemleri,
V-Serisi’nin gücüne güç katıyor.
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V-Serisi’nin gücü güvenlikten gelir. 
Geleceğe yön veren güvenlik sistemleri sadece sizin ve yolcularınızın değil, sahip
olduğu Aktif Fren Asistanı, Yorgunluk Asistanı ve Rüzgar Savrulma Asistanı ile
trafikte seyreden diğer araçların da güvenliğini artırıyor. Mercedes-Benz ayrıca,
aralarında yan hava yastıkları ve perde hava yastıklarından oluşan toplam beş adet
hava yastığı seçeneği sayesinde, tüm yolcuların korunmasında her zamanki gibi
sınıfında örnek oluşturuyor. Güvenlik donanımınızı geliştirmek için birbirinden güçlü
özelliklerden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

10 Güvenlik



360° kamera, park etme ve manevra sırasında 
görüşü önemli ölçüde iyileştiriyor. 4 kısa menzilli 
kamera sayesinde, aracın çevresindeki tüm
görüntüleri medya ekranına iletiyor.

Uzun far assistanı plus yoldaki diğer araç 
sürücülerini de önemsiyor vefarlarınızı mümkün 
olan en iyi aydınlatmayla kontrol ederek karşıdan
gelen sürücülerin gözünü ve sürüşünü rahatsız 
etmiyor.

Kör nokta asistanı, aracın kör noktasında 
bulunan diğer araçların şerit değiştirme 
esnasında fark edilmesini sağlayarak oluşacak 
kazaları önlemeye yardımcı oluyor.

Hava yastıkları, sürücü ve ön yolcu için 
standart donanım kapsamında bulunuyor. 
Sürücünün bel ve kalça bölümünü koruyan yan 
hava yastığına ek olarak, sürücü ve ön yolcu 
cam perde hava yastığı güvenlik seviyesini
yükseltiyor.
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Rüzgar savrulma asistanı, şiddetli yan 
rüzgarlarda aracın şeritten çıkmasını önlemeye 
yardımcı oluyor.

Yorgunluk asistanı (Attention
Assist), çok sayıdaki parametreyi 
değerlendiriyor ve sürücünün yorgunluk 
belirtilerini algılayarak onu ikaz ediyor.

Şerit takip asistanı, sürücünün kontrolünde 
olmadan gerçekleşen şerit kaymalarını algılıyor 
ve ikaz ederek olası kazaları önlemeye yardımcı 
oluyor.



Yüksek verimlilik, kusursuz kontrol.
Sahip olduğu 237 BG motoru, 4MATIC özelliği ve körüklü süspansiyon sistemi 
sayesinde her koşulda prestijli ve kusursuz yolculuğu size garanti ediyor. 500 Nm 
tork, 237 BG gücündeki 4 silindirli dizel motor ve 9G-TRONIC otomatik şanzıman, 
çevik sürüş performansı ve yüksek verimlilik sağlıyor. Birbiriyle mükemmel bir 
şekilde koordine edilmiş aktarma organları sayesinde yakıt tüketiminde tasarruf 
sunuyor ve etkileyici sürüş konforuyla unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Her mevsimde dört dörtlük yol tutuşu.

4MATIC sistemi ile kaygan zeminde bile kontrol sizde. Çekişi yetersiz tekerlekler, 
4ETS Elektronik Çekiş Sistemi sayesinde kontrollü bir şekilde frenliyor. Aynı 
zamanda, tahrik torkunu daha iyi kavrama seviyelerine sahip tekerleklere aktarıyor. 
Ayrıca, bu özel çekiş sistemi aracın yüksekliğini değiştirmiyor.
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Birinci sınıf sürücülerin birinci sınıf sürüş konforu.

AIRMATIC havalı süspansiyon, zorlu koşullarda süspansiyonu yol yüzeyine uyacak 
şekilde ayarlıyor. Sönümleme her bir tekerlek için mevcut sürüş durumuna ve yolun 
durumuna göre otomatik olarak düzenleniyor. Böylece, havalı süspansiyon her 
durum için en yüksek sürüş konforunu sağlıyor.

Sürüş ve yol durumuna bağlı olarak araç yüksekliği ayarlanıyor, entegre otomatik 
seviye kontrolü sayesinde, araç seviyesi ağır yüklü olsa bile sabit kalıyor. Artan 
sürüş güvenliği ve konforunu siz de hissedeceksiniz.
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Yolların yeni tarzı, V-Serisi.
Napa deri koltuk döşemesi, tarzınıza kalite katıyor, sizi saran konforuyla 
standartlarınıza yeni bir seviye getiriyor. Dokusu, hissi ve özel dikişleriyle kendi 
modasını yaratıyor. Aynı zamanda, napa deri döşeme yolcuları eşsiz bir konforla 
tanıştırıyor.



Panelvan donanımlar.
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1 Metalik renkler isteğe bağlı donanımlardır.

Koltuk döşeme ve renk seçenekleri.

Bej, Nappa deri koltuk döşemesi Siyah, Nappa deri koltuk döşemesi Tartufo, Nappa deri koltuk döşemesi

Metalik renkler1

Koltuk döşemesi

Metalik dağ kristali beyazı (9134) Sümbül kırmızısı (3334)

Metalik obsidyan siyahı (9197) Metalik kavansit mavisi (5890)

Metalik gri (9744)

Koyu grafit grisi (7831)

Selenit grisi (7992)





Satış Sonrası Hizmetlerimizle, 
değer verdiğiniz her şey  
emin ellerde...
Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan Mercedes-Benz Türk 
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 müşterimiz uygun 
ödeme seçenekleriyle oluşturulan “Bakım Sözleşmesi”, servis kampanyası, yedek 
parça paketleri, Mercedes-Benz araç aksesuarları veya Koleksiyon ürünleri gibi özel 
uygulamalarımıza veya yetkili servis listelerimiz ile ilgili bilgilere sadece bir tık ile 
ulaşabilmektedir. 

www.mercedes-benz.com.tr
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MobiloVan ve 
Service 24h
Mercedes-Benz MobiloVan1.  
Mercedes-Benz MobiloVan, aracınızın teknik arıza nedeniyle yolda kalması veya çalışmasının 
sakıncalı olduğu durumlarda Service24h desteğinin yanında sunulan bir hizmet paketidir. 
MobiloVan Hizmet Paketi ile 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 tekrar 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 
ile 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 
sunulmaktadır. MobiloVan hizmeti geçerlilik kapsamını daha detaylı öğrenmek için yetkili 
Mercedes-Benz bayileri ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
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 sağlıyoruz. 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. 
 
Uzun Hizmet Saatleri.  
Birçok Mercedes-Benz servisi, hafta içi Pazartesi-Cuma günleri arası sabah 8’den akşam 
10’a kadar ve bazı durumlarda tüm gece açıktır. 
 
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 AG global lojistik altyapısı ile Mercedes-Benz orijinal yedek 
parçaları en kısa sürede temin etmekte ve kullanmaktadır, oriijinal yedek parçalar, aracınıza 
kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak tasarıma sahiptir ve seri üretim sonrası 15 yıl boyunca 
temin edilebilmektedir. 
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Tutkularınızın sizi götüreceği son nokta:

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olarak, Mercedes-Benz marka araç 
sahibi olmak isteyen bireysel ve kurumsal müşterilerimize tercihlerine uygun 
ürünleri cazip ödeme planlarıyla sunuyoruz. 

Finansmandan kaskoya geniş hizmet yelpazemiz ile “tek noktada tam hizmet” 
anlayışımızı sürdürürken, otomotiv finansmanındaki portföy genişliğimiz ile güven 
veriyoruz ve sektörün en büyüğü olmanın gururunu sizinle paylaşıyoruz.

Siz yıldızlarla yolculuk ederken, biz ihtiyaç duyduğunuz her an ve koşulda yanınızda 
olmaya devam edeceğiz.

Size iyi hizmet sunmak,  
bizim için bir keyif.

Sizi çok iyi tanıyoruz. Aracınıza rahatça sahip olmanız için tercihlerinize en uygun 
kredi seçeneklerini ve esnek ödeme planlarını birlikte belirliyoruz.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile hayallerinizdeki V-Serisi'ne keyifle 
ulaşacaksınız...

Yıldızları seyrettiniz.  
Peki, bir Yıldız’a sahip olmak?



* Mercedes Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş., aracınızın ilk günkü özelliklerini koruması, güvenlik sistemlerinin işlevini ilk 
günkü gibi koruyabilmesi ve ihtiyaç durumunda görevini yerine getirebilmesi, ikinci el değerinin korunabilmesi için her 
türlü bakım ve onarımda yetkili servisleri tercih etmenizi tavsiye ediyor. 

Standart Ödeme Planı 
Sabit ve düzenli bir geliriniz varsa, bu seçenek tam size göre.

Mevsimsel Ödeme Planı 
Geliriniz mevsimsel olarak değişkenlik gösteriyorsa, ödemeleriniz neden 
değişmesin?

Tek Noktada Tam Hizmet

Finansman 
Bayi noktalarımızda ister yeni araç, ister 2. el araç için tercih edeceğiniz alternatif 
ödeme planları ile kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun koşullarla 
sunuyoruz. 

Mercedes-Benz Kasko ile aracınız her şeyiyle  
Mercedes-Benz* olarak kalsın.

Mercedes-Benz Kasko, Mercedes-Benz çatısı altında kendinizi güvende 
hissedeceğiniz bir yol arkadaşıdır. Kalite ve güveni temsil eden  
Mercedes-Benz’inizin başına gelebilecek birçok riski teminat altına alarak 
güvenliğinizi ve aracınızın bütünlüğünü korur. Mercedes-Benz Kasko ile  
Mercedes-Benz dünyasının daha birçok ayrıcalığını yaşayacaksınız. 
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Mercedes-Benz Certified Nedir?

Mercedes-Benz Certified, ikinci el hafif ticari araç piyasasında profesyonel ve üstün kalitede 
hizmetin yanı sıra benzersiz araç seçenekleri de sunan yenilikçi bir markadır. Mercedes-Benz 
Certified, ikinci el hafif ticari araç 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 ikinci el hafif ticari 
araç bulunmaktadır. 

Mercedes-Benz Certified’ın avantajları nelerdir?

Detaylı ekspertiz ile güvenilir alım satım hizmetleri sunar. İkinci el hafif ticari araç 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.

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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Uzman elden ikinci el.



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 
(Aralık/2020) üründe değişiklikler yapılmış olabilir. Teslimat süresi dahilinde, konstrüksiyon veya 
şekil değişiklikleri, 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 tekniğiyle ilgilidir. Bu basılı belge, bazı ülkelerde 
sunulmayan tipler ve hizmetler içerebilir.
Bu broşür, uluslararası alanda kullanıma sunulur. Yasal, hukuksal ve vergi mevzuatı ile ilgili ifadeler, 
sadece Federal Alman Cumhuriyeti için bu broşürün redaksiyonunun bitim tarihinde geçerlidir. Bu 
nedenle diğer 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


