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Kontaktné informácie
Prenajímateľ

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.  r.  o. 
(ďalej „MBFS“)
Tuhovská 11
831 07 Bratislava

Recepcia 
+421 2 492 94 600, 601
(pracovné dni 8:00 – 18:00)

Správne oddelenie - správa uzatvorených lízingových 
zmlúv vrátane ich zmien a súvisiacej administratívy, 
poradenstvo po uzatvorení lízingovej zmluvy
+421 2 492 94 600, 601
(pracovné dni 8:00 – 18:00)

24-hodinová pohotovostná služba Mercedes-Benz  
+421 800 177 777 77

Zoznam autorizovaných servisov Mercedes-Benz  
www.mercedes-benz.sk, príručka pre vodiča 

Objednávanie do pneuservisu   
Vo vašom autorizovanom servise Mercedes-Benz

Hlásenie poistných udalostí 

Vo vašom autorizovanom servise Mercedes-Benz, 
prípadne priamo vo vašej poisťovni:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Telefonicky:  0800 122 222 (24h denne), 
  +421 2 496 15 677 (zo zahraničia)
Online:  formulárom na www.allianzsp.sk
Poštou:   Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

UNIQA poisťovňa, a.s. 
Telefonicky:    0850 111 400 
  (pondelok - piatok 8:00 - 18:00)

Online:   formulárom (okrem životných a 
  úrazových poistení) na www.uniqa.sk
Poštou:   Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
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Autorizované 
servisné strediská
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.  
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 
Servis osobných vozidiel a smart
Tel.: 02 / 4929 4510 -12-13
Servis úžitkových, nákladných vozidiel, autobusov, Unimog a Fuso
Tel.: 02 / 4929 4517

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska 7, 841 03 Bratislava
Servis osobných vozidiel
Tel.: 02 / 4929 4398-99

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava
Servis osobných vozidiel
Tel.: 02 / 6829 4156

Motor-Car Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 05 Trenčín - Zámostie
Servis osobných, úžitkových, nákladných vozidiel, Unimog a Fuso 
Tel.: 032 / 653 88 77

Autosalón Krška, s.r.o.
Trenčianska cesta 1791/66 A, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Servis osobných a úžitkových vozidiel
Tel.: 038 / 760 00 11

INTRO.CO, s.r.o.
Kopčianska 35, 908 51 Holíč
Servis osobných, úžitkových a nákladných vozidiel 
Tel.: 0911 / 506 646

Motor-Car Trnava, s.r.o.
Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava
Servis osobných, úžitkových, nákladných vozidiel, Unimog 
Tel.: 033 / 598 79 63

Motor-Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Servis osobných a úžitkových vozidiel  
Tel.: 037 / 651 52 17

Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 100, 940 64 Nové Zámky
Servis osobných a úžitkových vozidiel 
Tel.: 035 / 643 21 13

Motor - Car Dunajská Streda s.r.o. 
Galantská cesta 6900/28, 929 01 Dunajská Streda
Servis osobných a úžitkových vozidiel  
Tel.: 031 / 242 00 16

MOTOR-CAR Martin, s.r.o.
Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin
Servis osobných a úžitkových vozidiel 
Tel.: 043 / 424 55 51

MOTOR-CAR Žilina, a.s.
Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina
Servis osobných a úžitkových vozidiel 
Tel.: 0906 / 142 141

PharmDr. Anna Dlhopolcová - ADIA
Stráž 8006, 960 01 Zvolen
Servis osobných a úžitkových vozidiel 
Tel.: 045 / 532 50 14 -15

Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica
Servis osobných, úžitkových, nákladných vozidiel, autobusov, Unimog a Fuso 
Tel.: 048 / 471 13 08-9

Motor-Car Poprad, s.r.o.
Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad
Servis osobných, úžitkových, nákladných vozidiel, Unimog a Fuso
Tel.: 052 / 789 63 42

Motor-Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Servis osobných, úžitkových, nákladných vozidiel, autobusov, Unimog a Fuso 
Tel.: 051 / 773 43 77

Motor-Car Košice, s.r.o.
Dopravná 5, 040 01 Košice
Servis osobných a úžitkových vozidiel  
Tel.: 055 / 798 21 01
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Nonstop pomoc pri 
technických poruchách 
vozidla

V prípade, ak by sa vaše vozidlo nedalo naštartovať, alebo 
bude mať technickú poruchu, pomôže vám na území celej 
Európy služba Mercedes-Benz Service24h (24-hodinová 
pohotovostná služba Mercedes-Benz), ktorá je dostupná 
nepretržite počas 365 dní v roku. Centrálu núdzového 
volania služby zastihnete na čísle +421 800 177 777 77*. 
Telefónne číslo nájdete aj z vnútornej strany B-stĺpika 
vozidla na strane vodiča.

Pripravte si nasledujúce informácie, čím nám 
pomôžete čo najrýchlejšie zorganizovať potrebnú 
pomoc:

osobné údaje,
telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť,
model vozidla a evidenčné číslo vozidla,
deň prvej registrácie vozidla,
aktuálna poloha vozidla,
druh poruchy alebo škodovej udalosti.

•
•
•
•
•
•

Počas telefonického rozhovoru vám operátor pomôže 
problém diagnostikovať na diaľku, a zároveň vám 
zabezpečí príjazd servisného vozidla, ktoré odstráni 
poruchu na mieste. Ak sa vozidlo nepodarí opraviť, 
bude odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu 
Mercedes-Benz, kde vám poruchu odstránia. Ak oprava 
potrvá dlhšie, dostanete náhradné vozidlo, prípadne 
vám zorganizujeme alternatívnu dopravu v prípade, že 
sa nachádzate, napríklad, v zahraničí. Váš telefonát je, 
samozrejme, bezplatný.

* Volanie zdarma. Telefonáty z mobilných sietí môžu byť spoplatnené. 
Pre nezmluvné európske krajiny platí číslo: +421 2 5010 2601.
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Prevzatie vozidla
 

Vozidlo si prevezmete priamo od dodávateľa vozidla, 
s ktorým podpíšete preberací protokol v troch 
vyhotoveniach. Svojím podpisom na preberacom 
protokole potvrdíte, že ste prevzali vozidlo bez 
chýb, nedostatkov a v stave zodpovedajúcom vašej 
objednávke. Ak tieto podmienky nie sú splnené, prevzatie 
vozidla odmietnite a informujte MBFS. V preberacom 
protokole nesmú byť uvedené akékoľvek výhrady. Spolu  
s dodávateľom vozidla uskutočnite skúšobnú jazdu.

Spolu s vozidlom dostanete tieto doklady:

osvedčenie o evidencii vozidla, časť II. (časť I. vám 
bude zaslaná poštou dodatočne),
dve sady kľúčov (hlavný kľúč a náhradný kľúč),
návod na obsluhu vozidla,
bielu a zelenú kartu k povinnému zmluvnému 
poisteniu,
formulár „Správa o nehode“ k povinnému 
zmluvnému poisteniu,
preberací protokol.

•

•
•
•

•

•

Užívanie vozidla
 

V zmysle všeobecných podmienok operatívneho lízingu 
by sme vás radi upozornili na niektoré povinnosti, ktoré  
z nich vyplývajú:

pred každým použitím vozidla skontrolujte jeho 
technický stav,
počas celej doby znášate nebezpečenstvo 
vzniku škody. V prípade vzniku škody zabezpečte 
bezodkladne jej odstránenie. Vznik akejkoľvek škody 
na vozidle oznámte MBFS,
vozidlo udržiavajte v stave, v akom bolo prevzaté  
s prihliadnutím na bežné opotrebenie,
vozidlo pristavte do autorizovaného servisu na 
vykonanie údržby alebo opravy, pričom dodržiavajte 
lehoty a obsah predpísaných pravidelných servisných 
úkonov a prehliadok určených výrobcom,
akékoľvek  opravy alebo servisné zásahy na vozidle 
môžu byť vykonané výhradne autorizovaným 
servisom,
vozidlo môžu užívať iba osoby, ktoré spĺňajú 
podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach 
operatívneho lízingu,
priebežne kontrolujte počet najazdených kilometrov. 
Prekročenie pomerného (ročného) alebo celkového 
dohodnutého počtu kilometrov v priebehu 
trvania zmluvy je potrebné nahlásiť do MBFS a je 
spoplatnené,
v čase vrátenia vozidla nesmie vozidlo niesť známky 
zápachu po cigaretovom alebo inom dyme,
autolekárnička vozidla musí byť kompletná  
a vymenená pred dátumom expirácie.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Po uplynutí štyroch rokov od prvej registrácie vozidla musí byť vykonaná 
povinná technická kontrola (STK) a emisná kontrola vozidla. Kontrola musí byť 
opakovaná každé dva roky.



Služby zahrnuté  
v lízingových 
splátkach

V samostatnom dokumente „Služby zahrnuté v lízingových 
splátkach“, ktorý je súčasťou štartovacieho balíčka, 
nájdete znakom „X“ označené všetky služby, pre ktoré ste 
sa rozhodli a môžete ich využívať počas celej doby trvania 
lízingovej zmluvy.
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Poistenie
 

Informáciu o zahrnutí služby Poistenie v lízingovej zmluve 
nájdete v časti „Služby zahrnuté v lízingových splátkach“ 
spolu s informáciami, v ktorej poisťovni je vaše vozidlo 
poistené a aký poistný produkt využívate. Havarijné 
poistenie sa vzťahuje na celé geografické územie 
Európy a pokrýva haváriu vrátane zrážky so zvieraťom, 
odcudzenie, vandalizmus, živelné udalosti, ako aj 
poškodenie hlodavcami. V prípade pripoistenia „Poistenie 
čelného skla“ je jeho oprava a výmena likvidovaná  
bez spoluúčasti.

Dopravná nehoda

V prípade dopravnej nehody odporúčame postupovať 
nasledovne:

Krok 1
Zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu, miesto 
nehody označte výstražným trojuholníkom, poskytnite 
prvú pomoc.

Krok 2  
Ohláste nehodu záchranným službám alebo polícii 
(ak je to nevyhnutné). 

Krok 3  
Ak to situácia umožňuje, odfotografujte miesto nehody  
s účastníkmi nehody.

Krok 4
Zapíšte informácie o nehode do formulára 
„Správa o nehode“.

Krok 5
Zavolajte servis hotline Mercedes-Benz na čísle +421 800 
177 777 77*. Pripravte si nasledujúce informácie, čím 
nám pomôžete čo najrýchlejšie zorganizovať potrebnú 
pomoc:

Mercedes-Benz pomoc v prípade nehody zariadi presun 
vášho vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu 
Mercedes-Benz a zaistí vašu mobilitu.

Krok 6
Nahláste poistnú udalosť do poisťovne, v ktorej je vozidlo 
havarijne poistené. Poistnú udalosť môžete nahlásiť aj 
vo vašom autorizovanom servise Mercedes-Benz. Vinník 
nehody je povinný do 15 dní nahlásiť vzniknutú škodu 
do poisťovne, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné 
poistenie.

Krok 7
Po nahlásení poistnej udalosti a obhliadnutí vozidla  
je možné vykonať opravu v autorizovanom servise.

osobné údaje,
telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť,
model vozidla a evidenčné číslo vozidla,
deň prvej registrácie vozidla,
aktuálna poloha vozidla,
druh poruchy alebo škodovej udalosti.

•
•
•
•
•
•

* Volanie zdarma. Telefonáty z mobilných sietí môžu byť spoplatnené. 
Pre nezmluvné európske krajiny platí číslo: +421 2 5010 2601.
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Postup pri dopravnej nehode na území SR

V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody 
na území SR, odporúčame dodržať nasledovný postup:

Privolajte políciu, ak:

Vyplňte formulár „Správa o nehode“

Dbajte o to, aby ho podpísali aj ďalší účastníci dopravnej 
nehody. Nezabudnite poznačiť podrobný nákres vzniku 
dopravnej nehody a vyznačiť vinníka nehody v priloženej 
správe. V prípade, že nemáte k dispozícii uvedený 
formulár, vymeňte si s druhou stranou nasledovné údaje: 
meno, priezvisko, bydlisko, typ motorového vozidla, 
evidenčné číslo, číslo poistnej zmluvy a názov poisťovne 
(tieto údaje nájdete na bielej karte vydanej k povinnému 
zmluvnému poisteniu).

Telefonicky nahláste vznik škody na Centrálny 
dispečing škôd vašej poisťovne:
Allianz Direct   +421 800 12 2222
Uniqa   +421 850 11 1400

V prípade, že dopravná nehoda nastala vaším zavinením, 
odporučte aj poškodenému nahlásenie vzniknutej škody 
na Centrálny dispečing škôd svojho poisťovateľa.

V prípade, že ste zodpovedný za vznik škody, písomne 
nahláste škodovú udalosť do 15 dní od jej vzniku  
na adresu poisťovne. Môžete tak urobiť aj v každom 
autorizovanom servise Mercedes-Benz, kde sa  
o vás postarajú skúsení pracovníci, ktorí vám pomôžu 
s nahlásením poistnej udalosti a obhliadnu aj vaše 
poškodené vozidlo. Po obhliadke vozidla vám pracovník 
odovzdá zápis o poškodení vozidla, ktorý je potrebné 
odovzdať v autorizovanom servise, kde sa bude vozidlo 
opravovať. 

Zoznam autorizovaných servisov Mercedes-Benz 
na území SR nájdete na webovej stránke 
www.mercedes-benz.sk.

sa pri dopravnej nehode usmrtí alebo zraní osoba,
vecná škoda na niektorom zo zúčastnených 
vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo  
na inom majetku je prevyšujúca jedenapolnásobok 
väčšej škody podľa Trestného zákona (cca 4 000 
EUR),
bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, 
cestná komunikácia alebo uniknú nebezpečné  
látky,
účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej 
priebeh,
nedôjde k dohode o zavinení medzi účastníkmi 
nehody,
je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom 
alkoholu alebo inej návykovej látky,
majú orgány polície povinnosť prešetriť poistnú 
udalosť na poistenom motorovom vozidle, napr. 
krádež, lúpež, poškodenie vozidla neznámym 
vozidlom, neznámou osobou alebo vandalom, 
nakoľko ide o trestný čin.

•
•

•

•

•

•

•
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Postup pri dopravnej nehode v zahraničí

V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody 
v zahraničí, odporúčame nasledovný postup:

Trvajte na privolaní polície, ak:

Po privolaní polície si poznačte adresu policajnej stanice 
a telefonický kontakt, meno príslušníka polície a číslo 
policajného záznamu.

Predložte Zelenú kartu vozidla, kde sú uvedené údaje 
o vozidle, vlastníkovi, držiteľovi a poisťovateľovi 
zodpovednosti. Rovnako tieto dáta vyžadujte  
od ostatných účastníkov. Zelenú kartu nikdy 
neodovzdávajte (ani polícii), dovoľte len zriadenie jej 
fotokópie.

Vyplňte formulár „Správa o nehode“

Formulár je dostupný v slovenskej, nemeckej, anglickej a 
francúzskej verzii (cudzojazyčné nájdete pod slovenskou 
verziou). Poznačte si mená a adresy ostatných vodičov a 
svedkov. V „Správe o nehode“ zaškrtnite príslušný popis 
nehody a pokiaľ je to možné, zakreslite jej priebeh. Veľmi 
dôležité je zaznamenať rozsah poškodenia vozidiel. 

Dbajte na to, aby bol formulár riadne podpísaný aj druhou 
stranou. Formulár nemožno dodatočne meniť a dopĺňať. 
V prípade, že nerozumiete textu či nesúhlasíte s obsahom 
formuláru „Správa o nehode“, policajnému protokolu 
alebo inej písomnosti, ktorá je vám predložená na podpis, 
zaznačte túto skutočnosť v slovenčine. V slovenčine 
môžete rovnako zapísať vašu verziu nehody alebo iné 
dôležité fakty. 

Ak máte možnosť, odporúčame vám, aby ste si 
odfotografovali miesto nehody a zaznamenali detailné 
zábery poškodených častí na zúčastnených motorových 
vozidlách, prípadne na inom poškodenom majetku.

sa pri dopravnej nehode usmrtí alebo zraní osoba,
vecná škoda na niektorom zo zúčastnených 
vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo  
na inom majetku je prevyšujúca jedenapolnásobok 
väčšej škody podľa Trestného zákona (cca 4 000 
EUR),
bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, 
cestná komunikácia alebo uniknú nebezpečné  
látky,
účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej 
priebeh,
nedôjde k dohode o zavinení medzi účastníkmi 
nehody,
je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom 
alkoholu alebo inej návykovej látky,
majú orgány polície povinnosť prešetriť poistnú 
udalosť na poistenom motorovom vozidle, napr. 
krádež, lúpež, poškodenie vozidla neznámym 
vozidlom, neznámou osobou alebo vandalom, 
nakoľko ide o trestný čin.

•
•

•

•

•

•

•
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Postup pri dopravnej nehode v zahraničí

Telefonicky nahláste vznik škody na Centrálny 
dispečing škôd vašej poisťovne: 
Allianz Direct   +421 800 12 2222
Uniqa   +421 850 11 1400

V prípade, že ste zodpovedný za vznik škody, písomne 
nahláste škodovú udalosť do 30 dní od jej vzniku na adresu 
poisťovne. Môžete tak urobiť aj v každom autorizovanom 
servise Mercedes-Benz, kde sa o vás postarajú skúsení 
pracovníci, ktorí vám pomôžu s nahlásením poistnej 
udalosti. V prípade, že je aj vaše vozidlo poškodené, 
obhliadnu vám ho na mieste. Po obhliadke vozidla vám 
pracovník odovzdá zápis o poškodení vozidla, ktorý je 
potrebné odovzdať v autorizovanom servise, v ktorom sa 
vozidlo bude opravovať.

Nehodu je potrebné oznámiť v poisťovni aj v prípade, 
ak sa domnievate, že nebola vami zavinená.

Písomne nepotvrdzujte žiadne nároky ani nepreplácajte 
náhradu škody bez predchádzajúcej konzultácie  
s pracovníkmi oddelenia vašej poisťovne. V prípade, že 
dostanete súdnu zásielku alebo iné písomnosti, obratom 
informujte poisťovňu.
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Servis v cene vozidla
 

Dôkladne si prečítajte návod na obsluhu a pred prvou 
jazdou sa oboznámte so svojím vozidlom. 

Servisný zošit aj návod na obsluhu opisujú všetky 
servisné/údržbové práce a obslužné funkcie vozidla. 
Vozidlo musí byť pristavené do servisu podľa všetkých 
technických, prevádzkových a záručných podmienok 
výrobcu, na vykonanie potrebnej alebo predpísanej 
servisnej údržby, alebo akejkoľvek opravy, výhradne  
do autorizovaného servisu Mercedes-Benz v Slovenskej 
republike. 

Vozidlo je sériovo vybavené ukazovateľom servisného 
intervalu ASSYST PLUS, ktorý automaticky informuje  
o nasledujúcom predpísanom servise. Venujte pozornosť 
každému hláseniu na displeji vozidla. Naplánujte si 
predpísaný servis tak, aby ste neprekročili uvedený údaj  
o zostávajúcich kilometroch a dňoch.  

Na pravidelnú údržbu a opravy sa objednávajte priamo  
v autorizovanom servise. Zoznam autorizovaných servisov 
Mercedes-Benz na území SR nájdete na webovej stránke 
www.mercedes-benz.sk. 

Podľa vyhlášky o prevádzke motorových vozidiel je 
potrebné pravidelne kontrolovať stav vozidla pred jazdou.

Rozsah servisných úkonov

Rozsah servisných úkonov zahŕňa realizáciu údržby 
predpísanú spoločnosťou Mercedes-Benz, čo znamená 
údržbu na danom type vozidla presne podľa rozsahu prác 
popísanom v systéme ASRA, vrátane poskytnutia k tomu 
potrebných náhradných dielov (motorový olej, olejový 
filter a predfilter, gumičky stieračov pri každej druhej 
návšteve, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, sviečky) 
s výnimkou pohonných hmôt a kvapaliny do ostrekovača.
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Servisné úkony v rámci služby nie sú 
odstraňovanie škôd spôsobených:

nehodou alebo násilím, 
neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, 
napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, 
nedodržanie návodu na obsluhu,
zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou, 
používaním neoriginálnych náhradných dielov  
a príslušenstva,
prevádzanie všetkých opráv nutných pri 
obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku 
opotrebovania (brzdové obloženie, spojka, 
drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové 
čapy a pod.),
výmena poškodených skiel vozidla, 
výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie 
kolies,
všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla  
z prevádzky a neskoršom uvedení do prevádzky, ako 
i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky a 
pod.), 
náklady na odtiahnutie vozidla,
oprava cudzích nadstavieb alebo prídavných 
nadstavieb,
dovybavenie a predvybavenie na základe zákonných 
predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér),
opravy a úpravy laku,
dopĺňanie prevádzkových náplní mimo servisného 
intervalu (motorový olej, náplň do ostrekovačov, 
brzdová kvapalina a pod.).

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Zákazník je povinný:

vždy pristaviť vozidlo v rámci predpísaných 
technických prehliadok včas,
vykonať priebežné kontroly, ako i doplnenie 
stavu motorového oleja, chladiacej kvapaliny, 
mazadiel, náplne do ostrekovačov, tlaku pneumatík  
na vlastné náklady,
bezodkladne písomne oznámiť MBFS a 
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému 
stredisku Mercedes-Benz výpadky alebo chybné 
fungovanie tachometra, ako aj poškodenie plomb. 
Vozidlo musí byť okamžite pristavené v najbližšom 
autorizovanom servise na odstránenie chýb,
dbať na dodržiavanie všetkých prevádzkových a 
technických predpisov vzťahujúcich sa na vozidlo, 
ako aj na to, aby boli v prípade škody prijaté všetky 
opatrenia vedúce k jej zmenšeniu.

•

•

•

•
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Bezplatná servisná 
prehliadka

Raz do roka máte možnosť využiť bezplatnú prehliadku 
vozidla Mercedes-Benz v autorizovaných servisoch 
Mercedes-Benz v SR. Táto krátka, približne 20-minútová, 
prehliadka vo vopred dohodnutom termíne zahŕňa:

Zoznam autorizovaných servisov Mercedes-Benz 
na území SR nájdete na webovej stránke 
www.mercedes-benz.sk alebo na strane 6 
v tejto príručke.

kontrolu podvozku a pneumatík,
preverenie stavu bŕzd a výfuku,
overenie platnosti STK a EK,
kontrolu základnej výbavy,
kontrolu poškodenia laku a čelného skla,
kontrolu chladiacej a brzdovej kvapaliny.

•
•
•
•
•
•
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Servisná oprava 
a údržba
 

V prípade, že máte službu Servisná oprava a údržba 
zahrnutú v lízingových splátkach (túto informáciu 
nájdete aj v  dokumente „Služby zahrnuté v lízingových 
splátkach“), obsahuje „Štartovací balíček“ kartičku 
s názvom „Servisná zmluva“ s uvedeným rozsahom 
služieb. Pri návšteve autorizovaného servisu informujte 
servisného technika, že ide o vozidlo vo vlastníctve 
MBFS, ktoré je financované formou operatívneho lízingu, 
a predložte mu kartičku „Servisná zmluva“, ktorou si 
uplatníte uskutočnenie servisných výkonov v každom 
autorizovanom servise Mercedes-Benz v SR. 

Užívateľ vozidla sa objednáva do servisu telefonicky 
alebo e-mailom. Zoznam autorizovaných servisov  
Mercedes-Benz na území SR nájdete v tejto príručke 
alebo na webovej stránke www.mercedes-benz.sk.

Servisná oprava a údržba (servisné 
výkony) zahŕňajú:

uskutočňovanie celkovej údržby predpísanej 
spoločnosťou DAIMLER AG vrátane poskytnutia 
k tomu potrebných náhradných dielov, 
prevádzkových látok, lekárničky a sady TIREFIT  
s výnimkou pohonných látok,
doplnenie prevádzkových kvapalín medzi 
intervalmi,
uskutočňovanie všetkých opráv, resp. výmeny 
opotrebiteľných dielov pri obvyklom spôsobe 
používania vozidla v dôsledku opotrebenia (vrátane 
žiaroviek),
opravy porúch a chýb na vozidle, ktoré sú 
spôsobené chybou materiálu alebo chybou 
montáže vo výrobe,
výmena agregátov vozidla, pokiaľ nie je možná 
oprava,
odtiahnutie vozidla alebo výjazd mechanika  
do alebo z najbližšej opravovne Mercedes-Benz 
podľa podmienok servisného balíčka výrobcu 
vozidla Mobilo.

•

•

•

•

•

•
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Ak by ste v nutnom prípade k uskutočneniu 
niektorého z vyššie uvedených servisných výkonov 
použili servis, ktorý nepatrí do zmluvnej siete 
autorizovaných servisov Mercedes-Benz (ďalej len 
„neautorizovaný servis“), ste povinný sám uhradiť 
náklady na túto opravu. 

Rovnaký postup platí v prípade, ak síce použijete 
autorizovaný servis, ale v krajine, ktorá nebola touto 
zmluvou dohodnutá. Servisné výkony potrebné  
na zabezpečenie núdzového spojazdnenia vozidla 
je možné vykonať aj v autorizovanom servise  
Mercedes-Benz mimo územia SR. Takéto servisné výkony 
musia byť sprostredkované asistenčnou službou CAC 
Maastricht na tel. č. +421 800 177 777 77. 

Za núdzové spojazdnenie vozidla sa považuje stav, 
ktorému predchádza nepojazdné vozidlo z dôvodu 
poruchy, pričom porucha je najmä, ale nie výlučne stav, 
pri ktorom je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé 
prevádzky na pozemných komunikáciách (prípadne  
v inom teréne) z dôvodov opotrebovania alebo poškodenia 
jeho súčastí, spôsobeného vlastnou funkciou týchto 
jednotlivých súčastí. 

Za poruchu nie sú považované činnosti súvisiace  
s pravidelnou výmenou dielov, nedostatkom pohonných 
hmôt a prevádzkových náplní, vybitie akumulátora, únik 
vzduchu z pneumatík, zlomenie, strata alebo uzamknutie 
kľúčov vo vozidle, periodické a iné údržby a prehliadky 
vozidla. Rovnako nedostatky v povinnej výbave a 
príslušenstve nie sú poruchou. Kryté nie sú poruchy alebo 
zlyhanie prívesu, návesu alebo nadstavby vozidla. 

Servisnými výkonmi nie sú najmä, 
ale nie výlučne:

odstránenie škôd spôsobených:
nehodou alebo násilím,
neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napr. 
prekročením maximálneho dovoleného zaťaženia 
alebo maximálnych otáčok motora, nedodržiavaním 
návodu na obsluhu či iných technických a 
prevádzkových predpisov k vozidlu,
zmenami na vozidle uskutočnenými zákazníkom, 
resp. užívateľom alebo treťou osobou,  
bez schválenia výrobcom alebo MBSK,
používaním iných náhradných dielov ako dielov 
spoločnosti Mercedes-Benz alebo prevádzkových 
látok, ktoré nie sú uvedené v prevádzkových 
a technických predpisoch spoločnosti  
Mercedes-Benz o náhradných dieloch a 
prevádzkových látkach,
použitím vozidla na motoristickom podujatí,
živelnými udalosťami (záplava, krupobitie, požiar a 
pod.),
účinkami životného prostredia (vtáčí trus, posypová 
soľ, priemyselné exhaláty a prachové usadeniny 
vrátane náletovej hrdze, peľ, kovový prach, morská 
voda a pod.),
výmena alebo oprava poškodených skiel 
vozidla (napr. praskliny skla),
doplnenie pohonných hmôt,
všetky opatrenia pre ďalšie vyradenie vozidla  
z prevádzky a neskoršie uvedenie vozidla 
do prevádzky, ako aj s tým súvisiace škody,
náklady vzniknuté v dôsledku parafinácie 
nafty,
dovybavenie a predvybavenie na základe 
zákonných predpisov,
opravy a údržba laku a úpravy vzhľadu,
aktualizácia máp navigácie.

1
a
b

c

d

e
f

g

2

3
4

5

6

7
8
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Pneuservis
 

V prípade, že máte službu Pneuservis zahrnutú  
v lízingových splátkach, obsahuje Štartovací balíček 
kartičku s názvom „Servisná zmluva“ s uvedenou 
službou „Pneuservis“. 

Užívateľ vozidla sa objednáva v pneuservise 
(autorizovaný servis Mercedes-Benz) telefonicky alebo 
e-mailom. Servisného technika informujte, že vozidlo je  
vo vlastníctve MBFS a je financované formou operatívneho 
lízingu. Adresu autorizovaného servisu Mercedes-Benz, 
v ktorom sú uskladnené vaše sezónne pneumatiky a 
maximálny počet sád pneumatík (letných a zimných), 
ktoré je možné pre vozidlo využiť, nájdete v dokumente 
„Služby zahrnuté v lízingových splátkach“. 

Do výmeny sa započítava aj materiál na vyváženie 
pneumatík. Výmenu pneumatík je možné absolvovať len  
v uvedenom servise. Pri výmene predložte, prosím, 
kartičku „Servisná zmluva“.

Za pneuservis sa nepovažuje:

Je potrebné všímať si aj opotrebovanie pneumatík.  
Pri letných pneumatikách sa opotrebovanie počíta  
na 2 mm hĺbky dezénu a menej (zákonný limit je 1,6 mm) 
a pri zimných pneumatikách na 4 mm hĺbky dezénu a 
menej (zákonný limit je 3 mm). Poškodenie pneumatík je 
potrebné riešiť bezodkladne.

oprava alebo výmena pneumatiky po jej poškodení,
odstraňovanie škôd pneumatík a diskov 
vzniknutých z opotrebenia pneumatík (okrem 
bežného opotrebenia), alebo vzniknutých  
pri poistnej udalosti,
protektorovanie pneumatík,
ďalšie výmeny pneumatík po už vykonaných 
výmenách, ktorých možný počet je uvedený v časti 
„Služby zahrnuté v lízingovej cene“ tejto príručky.

•
•

•
•
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Balík služieb mobility 
Mobilo

Defekt, stratené kľúče, nedostatok oleja či chladiacej 
kvapaliny, prípadne technickú poruchu auta, no aj 
natankovanie nesprávneho paliva, pomôže vyriešiť 
služba Mobilo. 

Stačí zavolať na telefónne číslo +421 800 177 777 77, 
ktoré nájdete tiež na vnútornej strane B-stĺpika vozidla  
na strane vodiča. 

Garancia mobility so službou Mobilo platí v 26 európskych 
krajinách a možno ju uplatniť aj v prípade, keď automobil 
zostane v rámci garančnej alebo kulančnej opravy v dielni 
dlhšie ako dve pracovné hodiny.

Podmienkou využitia služby mobilo a záručného plnenia je 
dodržanie všetkých termínov údržby v súlade s predpismi 
výrobcu.
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Plnenie Popis

Doprava lietadlom/ 
vlakom

Ako alternatívu namiesto poskytnutia náhradného 
vozidla vám spoločnosť Mercedes-Benz uhradí náklady 
na pokračovanie v ceste domov buď lietadlom, alebo 
železnicou. Ak by ste si vozidlo chceli osobne odviezť 
zo servisu, v ktorom bolo opravené, spoločnosť 
Mercedes-Benz vám uhradí aj náklady na cestu  
do servisu. Na osobu uhradíme náklady tam a späť  
vo výške do 400 € vrátane DPH. Toto plnenie platí ako 
alternatíva namiesto poskytnutia náhradného vozidla. 

Taxík/šofér

Takisto je postarané aj o vašu cestu na letisko alebo  
na železničnú stanicu. Náklady na taxík alebo  
na dopravné prostriedky verejnej miestnej dopravy 
uhradíme do výšky maximálne 65 € vrátane DPH. 

Spätná doprava 
vozidla

Ak nemožno do 3 pracovných dní zabezpečiť 
pojazdnosť vášho vozidla, na želanie zorganizujeme 
jeho spätnú dopravu do sídla vášho servisného 
partnera spoločnosti Mercedes-Benz, pričom uhradíme 
vzniknuté náklady. Keďže ku spätnej doprave vozidiel 
dochádza prostredníctvom hromadných transportov, 
potrebný čas na vrátenie vozidla sa môže líšiť v závislosti  
od konkrétnej vzdialenosti a od miesta vzniku škody. 

Organizačná pomoc 
pri dopravných 
nehodách

Ak by to bolo potrebné, pri dopravnej nehode a  
v prípade vandalizmu vám navyše pomôžeme aj  
pri zorganizovaní zošrotovania vozidla. Keby  
k dopravnej nehode alebo k vandalizmu došlo  
v zahraničí, pomôžeme vám aj pri zabezpečení právneho 
zástupcu i prekladateľa. 

Plnenie Popis

Pomoc na mieste

Ak sa váš Mercedes-Benz stane nepojazdným z dôvodu 
poruchy alebo menšej nepríjemnosti, poskytneme 
vám pomoc prostredníctvom našich partnerov. Servis 
sa priamo na mieste postará o malé opravy s cenou 
do 150 € vrátane DPH. Do hradených nákladov sa 
nezapočítavajú náklady na poskytnutý materiál ako 
pneumatiky, akumulátory a kľúče, ale ani náklady  
na žiadny druh spotrebného materiálu. 

Odtiahnutie vozidla

Ak vám v ďalšej jazde vaším vozidlom zabráni 
porucha, menšia nepríjemnosť, dopravná nehoda 
alebo vandalizmus, spoločnosť Mercedes-Benz sa 
postará o zorganizovanie aj úhradu odtiahnutia vozidla  
do najbližšieho autorizovaného servisu Mercedes-Benz.

Ubytovanie/hotel

Ak chcete počkať na opravu vozidla, ktorú však 
nemožno urobiť v daný deň, spoločnosť Mercedes-Benz 
vám ochotne zabezpečí nocľah. Počas trvania opravy 
(maximálne 3 pracovné dni)  vám uhradíme aj náklady 
na ubytovanie vrátane raňajok pre vodiča, ako aj  
pre spolucestujúcich.

Náhradné vozidlo

Ak sa ani počas opravy vozidla nechcete zrieknuť 
svojej mobility, spoločnosť Mercedes-Benz vám 
na čas opravy vozidla (maximálne 3 pracovné dni) 
zorganizuje náhradné vozidlo a uhradí príslušné náklady  
za aktuálne trhové podmienky. Z úhrady sú vyňaté náklady  
na prevádzkové látky, ako aj ostatné doplnkové plnenia. 
Typ náhradného vozidla sa určí podľa momentálnej 
dostupnosti. V prípade dopravnej nehody/vandalizmu a 
menších nepríjemností naďalej platia zvyčajné poistné 
štandardy. 

Prehľad plnení asistenčnej služby Mobilo



Mercedes me Pre všetkých, ktorí očakávajú viac: Mercedes me.
Nový svet služieb a zážitkov Mercedes-Benz. 
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Mercedes me
 
Služba Mercedes me connect je inteligentným 
pripojením automobilu na internet a ponúka sériu 
služieb*: 

Váš zmluvný partner Mercedes-Benz zabezpečí priradenie 
vášho nového vozidla ku kontu Mercedes connect. Ďalšie 
voliteľné služby si už spravujete cez zákaznícky portál 
www.mercedes.me. 

V prípade, ak by ste sa niekedy vymkli alebo by 
cestujúci už čakali pri aute, zatiaľ čo vy ste ešte 
na ceste k vozidlu, môžete dvere pomocou vášho 
smartfónu aj otvoriť,
dopyt na status vozidla na diaľku - všetko  
v poriadku? Jednoducho sa opýtajte vášho vozidla: 
dôležité údaje o vozidle, ako napríklad počet 
najazdených kilometrov, tlak v pneumatikách, stav 
vody v ostrekovačoch, stav brzdového obloženia 
a brzdovej kvapaliny, stav palivovej nádrže, resp. 
rádius dojazdu pri vozidle s hybridným pohonom 
alebo termín najbližšieho predpísaného servisu, 
môžete pomocou dopytu na diaľku kedykoľvek 
skontrolovať a zobraziť na vašom počítači, resp. 
smartfóne. Je to mimoriadne komfortné pri príprave 
na cestu alebo pri vypĺňaní formulárov,
služba osobného asistenta Mercedes me 
connect – vaša prémiová služba extra triedy: 
je vám k dispozícii ako váš osobný asistent, 
poskytuje odpovede na vaše otázky, odporúča, radí 
a zariaďuje rezervácie a plní mnohé ďalšie úlohy.  
Na najrýchlejšej ceste, 24 hodín denne,
aktualizácia systémových a kartografických 
podkladov* – systém COMAND skontroluje 
najaktuálnejšie informácie o dostupných mapách 
a pripraví ich pre vás, aby ste do cieľa dorazili čo 
najkomfortnejšie,
Mercedes me connect Store* – chcete svoje 
vozidlo ovládať pri parkovaní pomocou smartfónu 
bez nutnosti sedieť vo vozidle? Je tu priestor  
na stiahnutie Remote Parking Pilot App.

•

•

•

•

poruchový manažment – ak by ste niekedy s vaším 
vozidlom nemohli pokračovať v jazde, postará sa 
poruchový manažment o rýchlu a efektívnu pomoc. 
Stlačením tlačidla technickej poruchy, resp.  
cez položku telefónneho zoznamu vo vašom 
adresári, zabezpečí vaše vozidlo komunikačné 
spojenie s naším zákazníckym centrom Customer 
Assistance Center (CAC) a automaticky odošle 
údaj o vašej polohe, ako aj relevantné informácie 
o vozidle. Naši pracovníci okamžite informujú 
najbližšie pracovisko Mercedes-Benz Service24h, 
ktoré sa bezodkladne postará o vašu poruchu – a 
to aj v prípade, ak neviete povedať, kde presne sa 
vaše odstavené vozidlo nachádza, 
manažment údržby – vaše vozidlo hlási blížiacu 
sa potrebu údržby a oznámi to vášmu predajcovi, 
ktorý aktívne vytvorí ponuku a pošle ju do vašej 
schránky portálu Mercedes me,
diagnostika na diaľku – aby ste mohli pokojne 
cestovať, diagnostika na diaľku poskytuje včas 
informácie o potrebnej výmene dôležitých 
diagnostikovateľných dielov podliehajúcich 
opotrebeniu, ako sú napr. brzdové obloženia.  
V prípade potreby odovzdá vaše vozidlo relevantné 
údaje automaticky servisnému partnerovi 
Mercedes-Benz. Ten sa následne môže s vami 
skontaktovať,
zamykanie a odomykanie dverí na diaľku - ak 
vaše vozidlo odstavíte a zabudnete ho zamknúť, 
môžete to urobiť dodatočne pomocou smartfónu. 

•

•

•

•

* V závislosti od triedy a použitej telematiky
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Vrátenie vozidla
 
Približne 3 mesiace pred riadnym ukončením lízingovej 
zmluvy vás budeme kontaktovať, aby sme vám pripomenuli 
blížiaci sa termín vrátenia vozidla. 

Informovať vás budeme najmä o nasledujúcich 
krokoch:

obhliadka vozidla pred ukončením lízingovej zmluvy,
oprava v autorizovanom servise,
príprava na vrátenie vozidla,
protokol o prevzatí vozidla.

•
•
•
•

Obhliadka vozidla

Povinná obhliadka je bezplatná a zabezpečuje ju 
nezávislá znalecká organizácia, ktorá vozidlo obhliadne 
a posúdi, ktoré z poškodení na vašom vozidle je podľa 
pravidiel spoločnosti MBFS neakceptovateľné. Niektoré 
drobné poškodenia vozidla sú posudzované ako bežné 
opotrebovanie vozidla a nie je potrebné ich opravovať. 

Jednotlivé poškodenia sú popísané v Kódexe primeraného 
stavu jazdeného vozidla, ktorý je súčasťou Štartovacieho 
balíčka alebo ho nájdete na našej webovej stránke 
www.mercedes-benz.sk/mbfs. Nezávislá znalecká 
organizácia vystaví Protokol o stave vozidla, ktorý zašle 
vám a do MBFS.

Oprava v autorizovanom servise

Na základe Protokolu o stave vozidla, ktorý vystavila 
nezávislá znalecká organizácia, budete vedieť, ktoré 
poškodenia sú neakceptovateľné a je nutné zabezpečiť 
ich opravu v autorizovanom servise. 

Aby sa predišlo zbytočným dodatočným nákladom, musia 
byť všetky poškodenia nahlásené v poisťovni a opravené  
v autorizovanom servise ešte pred vrátením vozidla. Ak  
na displeji vozidla svieti ukazovateľ ASSYST PLUS, 
absolvujte predpísaný servis.
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Príprava na vrátenie vozidla

V prvom rade nezabudnite skontrolovať, či je 
vo vozidle všetko, čo ste s ním dostali pri jeho 
prevzatí:
doklady k vozidlu (Osvedčenie o registrácii vozidla, časť I. 

a II. – tzv. malý a veľký technický preukaz, zelená karta),

dve sady kľúčov spolu s kovovou planžetou zasunutou  

do tela každého z oboch kľúčov,

všetky návody na obsluhu a užívateľské príručky,

platnosť technickej kontroly STK ešte najmenej 30 dní  

po vrátení vozidla,

zásuvné navigačné moduly, SD karta (iné médium  

s mapovými podkladmi, káble a pod.), ak  boli s vozidlom 

dodané,

povinná výbava (výstražný trojuholník, lekárnička, zdvihák, 

kľúč na kolesá, sada na opravu pneumatík, kompresor, 

rezervné koleso, ak boli súčasťou výbavy),

originálne kryty kolies, ak boli s vozidlom dodané,

kartička „Servisná zmluva“.  

Z celého vozidla vyberte všetky osobné veci. 
Po vrátení vozidla nie je možné zabezpečiť ich 
vrátenie.

Odstráňte všetky polepy a nálepky.
 
Vozidlo umyte a interiér vyčistite. 
Využitím externých dodávateľov čistiacich služieb 
dosiahnete maximálny účinok čistenia a nedôjde  
k dodatočnému poškodeniu použitím nevhodných 
prípravkov alebo neodborným postupom.

Vozidlo vráťte natankované s dojazdom 
minimálne 100 km (stav dojazdu nájdete  
na displeji vozidla).

1

•

•

•
•

•

•

•
•

2

3

4

5

Protokol o prevzatí vozidla

V deň vrátenia od vás prevezme vozidlo zamestnanec 
zodpovedný za prevzatie a vystaví Protokol o prevzatí 
vozidla, ktorý aj vy potvrdíte svojím podpisom. Na základe 
tohto protokolu MBFS vypracuje Výsledný protokol o 
stave vozidla vrátane podrobného vyčíslenia nákladov na 
opravu všetkých poškodení, ktoré boli na vozidle nájdené. 

Tento Výsledný protokol o stave vozidla slúži ako 
podklad k ukončeniu lízingovej zmluvy a k záverečnému 
vyúčtovaniu. 
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Niekoľko užitočných
rád

Vznik prípadných škôd môžete obmedziť, ak sa 
budete správne starať o vaše vozidlo. Dovoľte, 
aby sme vám predstavili niekoľko užitočných rád a 
odporúčaní.

Servisujte vaše vozidlo v súlade s predpísanými  
a odporúčanými servisnými prehliadkami, a to výhradne  
v sieti autorizovaných servisov značky Mercedes-Benz. 
Ich prehľad nájdete na www.mercedes-benz.sk.

Kontrolujte tlak v pneumatikách – nesprávny tlak 
zvyšuje vašu spotrebu paliva.

Čistite interiér vozidla – zabezpečte pravidelné čistenie 
a vysávanie interiéru.

Obmedzte používanie automatických umyvární, 
pretože ich časté používanie môže spôsobiť poškodenie 
laku.

Používajte len autokozmetiku, ktorá je schválená 
výrobcom. Iné prostriedky, napríklad pre domácnosť, 
môžu poškodiť lak alebo povrch vnútorného obloženia.

Zabráňte vzniku poškodenia laku v dôsledku drobných 
kamienkov dodržiavaním bezpečnej vzdialenosti  
od vozidla idúceho pred vami. Dodržiavanie tejto 
vzdialenosti pre bezpečné zabrzdenie môže znížiť tvorbu 
týchto poškodení až o 80 %.

Ďalšie tipy, ako sa čo najlepšie starať o vaše vozidlo, 
nájdete v užívateľskej príručke vášho vozidla.



Aktuálnu verziu dokumentu v elektronickej verzii nájdete na adrese
www.mb4.me/mbfs-operativny-lizing-dokumenty. 
Načítajte túto stránku pomocou QR kódu:

Bližšie informácie získate u svojho partnera Mercedes-Benz alebo na stránke 
www.mercedes-benz.sk. Špecifikácie produktov sa môžu meniť. Za tlačové 
chyby nepreberáme zodpovednosť. Právo na chyby vyhradené.
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