
S originálními výměnnými filtry pevných částic Mercedes-Benz získáváte skvělou možnost optimalizovat provozní náklady 
Vašeho vozu Actros, nyní za cenu zahrnující veškerou práci. A těžit budete také z dalších výhod:

Čistá práce za pevnou cenu. 
Výměna originálního filtru pevných částic pro Nový Actros (BM 963) s Euro VI 
za pevnou cenou zahrnující veškerý použitý materiál a práci.

  Krátká doba doručení dílu díky zahrnutí filtrů pevných 
částic do standardního repasovacího procesu.

  Bezchybná efektivita čištění díky certifikovaném  
procesu zahrnujícímu kontrolu kvality každého kusu.

 
  Stejná funkcionalita, intervaly údržby a spotřeba paliva 

jako u nového dílu. 

 Soulad se zákonným standardem Euro VI.

 Stejná záruka jako pro nový díl (12 měsíců).  

  Veškerá práce je provedena našimi kvalifikovanými 
pracovníky za pevně danou cenu.

*Cena platí při výměně za použité originální díly. Cena platná k 20.1.2015.

20 750 Kč* bez DPH 
(25 108 Kč vč. DPH)

+



Před nákupem náhradního dílu pro Vaše vozidlo se prosím pečlivě informujte u 
svého autorizovaného prodejce originálních náhradních dílů Mercedes-Benz. 
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za tiskové chyby nebo skutečné omyly. 
Změny vyhrazeny. Fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Výrobce si vyhrazuje 
právo změnit konstrukci, tvar, barvu a technické podmínky během dodacího období 
za předpokladu, že tyto změny berou v úvahu zájem prodejce a současně je možné 
je považovat za přiměřené s ohledem na kupujícího. 

Originální výměnný filtr pevných částic pro Nový Actros. 

Originální výměnné filtry pevných částic 
Mercedes-Benz se mohou chlubit vynikající kvalitou a 
funkčností. Proces, který vyvinula značka Mercedes-Benz, 
zaručuje plnou účinnost čištění. To znamená, že můžete 
těžit z vlastností nového dílu — optimální spotřeby a 
dlouhých intervalů údržby. A uděláte tak službu i životnímu 
prostředí — ideální cestou plní ekologické požadavky.

Naše kompletní výměnná sada Vám pomůže ušetřit cenný 
čas provozu vozidla — a peníze. Váš autorizovaný opravce 
Mercedes-Benz Vám doručí repasovaný filtr pevných částic 
v co nejkratší možné době, ale obdržíte také potřebné 
drobné díly k jeho výměně.To vše Vám umožní dostat Váš 
vůz zpět na cestu.

Centrum pro výměnné díly Mercedes-Benz využívá paten-
tovaný proces čištění a testování. Šetrným čistěním při 
teplotě pod 100°C je zajištěno , že katalytický povlak filtru 
nebude poškozen. To zaručuje plnou funkčnost s filtrační 
účinností 99,98%. Každý filtr je testován stejně přísnými 
kritérii jako nový.

Optimalizované náklady vlastnictví

  Optimální spotřeba paliva: stejná kvalita jako 
u nového dílu, která zaručuje optimální spotřebu paliva.

  Krátká přerušení provozu: čištění filtru pomocí 
osvědčeného procesu repasování snižuje prostoje 
vašeho vozidla.

  Méně časté čištění: v intervalu do 700 000 najetých 
kilometrů je obvykle vyžadována jedna výměna.

Jak se to nedělá: škody způsobené nesprávným čištěním

Tvrdé, abrazivní čistící přísady a vysoké teploty čištění. Jiná 
používaná řešení pro čištění filtru pevných částic mohou 
mít za následek značné škody.

  Ztráta katalytického účinku a poškození / zničení 
filtračního prvku.

  Nesplnění zákonných požadavků.

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., člen koncernu Daimler AG. Tištěno v ČR.
Dodavatel: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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Váš autorizovaný servisní partner Mercedes-Benz:

S. & W. Automobily s.r.o.
Daimlerova 202
362 11, Jenišov u Karlových Varů
+420 353 447 811
recepce@suw.cz


