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Data vozidla

Vozidlo

C 250 d 4MATlc

Datum 1.registr,

051o.2a17

VlN

\^/DD 205209 1F 501347

Příatí

11.2020
33982 km

§erviE

(Dbejte všech dodátečných inlormací,

intervalu údržby)t p.oved€ni

knížkaa ukažatel

temín

příštího,

Akfuelní grrvigní zpráva

Mercedes,Benz

Mercedes-Benz PRAHA

s.r. o

Daimlerova 229612
Praha

08-11.2019

Datum

Čísbzakázky

667210

Stav KM

8982 km

Přídavné práoe

Provedený toruia

Servis

Servis B

Výměna prachového fi ltru

Dílenský kód

WOW
-31 dnů
24971 km

Motor: výměna oleje, filtru

Zbývajícíčas.lhůta
Zbývajicí počet KM

Výměna bzdové kapaliny

Motorový olej

Kvalita oleje

229.51

E

El

Phtí kdalšímupbdcpsanómu rgvigu

Značka oleiďvlskoait

Popis
viskozita

m

Mobilo
prorezivění

Mercedes-Benz

H

Zárukana

EI

§oruielnbryall nadt Voryaben der tlctpcd*_
Bcnz AG

Durchgef}hrt

H

ZusaEarbaitan naďt Voryaben dcr Mercedee.
Bonz AG

Durchge$hrt
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Mercedes-Benz

Ptwedený tervis
Servis
Dílensloi kód
Zbývajicí čas.lhůta
Zbývalicí počet KM

Značka oleiďviskozib
Popis
viskozita

Mercedes-Benz PRAHA s.r,o.

Datum

08,10,2018

Bavorská 2666/16

Číslozakázky

73a720

Praha

§tav KM

8953 km

5

PfrdavÉ práce
Servis A
505

Výměna prachového filtru
Motor: výměna oleje, filtru

-1 dnů

,l6100

B

E

Pbtí k dalšímu plbdopúanómu tervigu
El
Mercedes-Benz Mobilo

km

lárukana

Motorový olej

prorezivění

El

§ervi*lnbrvall nacň Voryabon dcr ltiercodeoBcnz AG

Kvalita oleje

Durchge$hrt

E

zu*ažarbeitcn naďt Voryaben der MerccdeoBenz AG
Durchgef}hrt

Datum tisku, 28.1

1
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Nlercedes-Benz
7áručnípodmínky pro použitá vozid!a
1.

úvodníustanovení

1.1

Tyto záruČnípodmÍnky pro použitá vozidla společnosti Mercedes-Benz PRAHA s.r.o,, se sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova
2296/2, PSČ: 149 00, lČ:055 56 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce
265774 (dále jen ,,prodávajíci" a ,,táruční podmínky"), jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím
a přísluŠnýmkupujícím na koupi pouŽitého vozidla značky Mercedes-Benz, Maybach nebo smart (do celkové přípustné hmotnosti
3,5 t) a vztahujíse na mechanické a elektrické části vozidla, pokud tyto nejsou vyloučeny ze záruky podle čl, 3.

1".2

Na vozidla zakoupená kupujícím v rámci sítě TruckStore se namísto těchto záručních podmínek vztahují záručnípodmínky
dostupné v Českémjazyce z URL: http;/lwr,vyl,truckstcre"com/DClwarrantv-conditions,do. Na vozidla zakoupená kupujícím

v

rámci sítě VanStore se namísto těchto záručních podmínek vztahují záruční podmínky dostupné z

M.

URL:

2.

Předpoklady k uplatnění záruky a nároky vyplývaiícíze záruky

2.t

ZáruČnímpřípadem je každá technická závada vozidla vzniklá v důsledku výrobní nebo materiálové vady nebo opotřebení vozidla,
jeŽ vede během záruční lhŮty bezprostředně k nefunkčnosti některého dílu, přičemž současně tento díl či taková závada nejsou

dle těchto záruČníchpodmínek vyloučeny ze záručního plnění (dále jen ,,záruční vada"). Přirozené opotřebení jako takové není
předmětem záruky. Kupující bere na vědomí, že kupuje použitévozidlo s provozním opotřebením, které odpovídá stáří vozidla
a počtu najetých kilometrů.

2.2

Kupující(dále také ,,příiemce záruky") má nárok na odstranění záručnívadya možnénásledné závady způsobené tím na ostatních

dílech vozidla (tj. na jejich opravu) za podmínek stanovených vtěchto záručních podmínkách. Dalšínároky ztéto záruky
nevzn i kaj

2.3

í.

Předpokladem kuplatnění nároku vrámci záručního plněníje, že byly sp|něnyvšechnyvýrobcem předepsané podmínky údržby

a na vozidle nebyla dodatečně provedena žádnáz hlediska vrirobce nepovolená úprava (např, laděnívýkonu motoru), bylo dbáno
pokynŮ výrobce a nebyl uČiněn žádný zásah do tachometru, ani nebyl tachometr nikterak ovlivněn, a jakákoli vada nebo disfunkce

tachometru byla neprod|eně oznámena prodávajícímu nebo autorizovanému opravci
kilometrů,

a byl uveden aktuální počet ujetých

1^

Poskytnutím záruky dle těchto záručních podmínek nejsou dotčeny nároky příjemce záruky ze zákonné odpovědnosti za vady.

2.5

Záruka na ojetá vozidla nemá vliv na původnízáruku výrobce, která je uvedena v záručnípříručce.

3.

Vy|oučení ze záruky

3,1

Ze záruky na použitá vozidla všech typů se vylučují:

a.

b,
c,
d.
e.
f.

DÍly podléhajícíopotřebení, pod které spadají zejména: brzdové zdrže, brzdové destičky a obložení, brzdové čelisti, brzdové
kotouČe, brzdové bubny, brzdové potrubí, vysouvací ložisko spojky, lišty trysky, ramena a profilovaná guma stěíačů,přítlačný

kotouČ spojky, kotouč spojky a seřizování spojky, údržbabrzd, spojovací tyče, hlavy spojovací tyče, ložisko nápravy, tlumič
řízení, pružiny podvozku, ložisko příčnéhoramene, opotřebované díly podvozku, např. tlumič nárazů podvozku, pružicí
jednotky s vinutou pruŽinou a teleskopickým tlumičem, stabilizátory, nastavenípodvozku / měření(regulace výšky);
Části, které se pravidelně vyměňují během údržbynebo servisních prací;

Veškeré seřizování a resetování bez návaznosti na zjištěnou záručnívadu;
Filtr a těsnění palivového systému, čištěnía nastavenídodávky paliva;
Startovací baterie, jejich údržbu,dobíjenía výměnu;

Kontrola stavu kapaliny a dalšíchpohonných a pomocných látek, jako jsou paliva, chemikálie (včetně naplnění klimatizace

v případě záruky), chladicí a nemrznoucísměs, hydraulická kapalina, oleje, tuky a jiná maziva, filtry;

c.

h,

i.
j.

k.
l.

Hadice na chladicía topnou vodu, hydraulická vedení, hadice a nádrže;
Výměna klínového řemene, žebrovaného klínového řemene;
Sběrné vlifukové potrubí, všechny tlumiče vlíŤuku s trubkami a jejich držáky a závěsy;
Klíčod vozidla, dálkové ovládání rádia, rádiový vysílača přijímač, baterie dálkového ovládání, žárovky, xenonový hořák, zámky

dveří a mechanické části uzamykacího systému, osvětlení (také ve formě světelných emisních diod), klakson, houkačka,
kabeláž, osvětlovací technika vozidla;

Pneumatiky, kola, ocelové a hliníkové ráfky, ozdobné kryty kol, vyvažování;
Seřizování zavazadlového prostoru, posuvné a lamelové střechy, střechy, dveře vozidla, kapota motoru, přívod vody, skříparni
a ktapavý hluk;

m. DotaŽení matic a šroubůna celém vozidle, rám, karoserii a ozdobné díly, škrábance, poškození laku, lakovaný povrch
kompletně, rez z vnějšku dovnitř, kloubové závěsy, poutka dveří, střecha, střešní okna, zrcátka, elektrické nastavení zrcátka

Znění platné od O1h1/2o1,8
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