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Mercedes-Benz wprowadza w Polsce program
certyfikowanych samochodów używanych
Warszawa. Program „Mercedes-Benz Certified - Samochody Używane”
pozwala kupić używanego Mercedesa z pewnego źródła – bezpiecznie
i bez stresu. Wybrani dealerzy producenta spod znaku trójramiennej
gwiazdy oferują teraz certyfikowane samochody używane. Każdy z nich
został poddany dokładnej kontroli technicznej, ma potwierdzoną historię
i jest objęty minimum 24-miesięczną gwarancją.
„Mercedes-Benz Certified - Samochody Używane” ustanawia na rynku aut
używanych standardy zbliżone do tych, jakie obowiązują przy zakupie nowego
samochodu. Każdy z pojazdów objętych programem może mieć maksymalnie
6 lat (od daty pierwszej rejestracji) i przebieg do 150 000 km.
Wszystkie certyfikowane używane Mercedesy łączy jedna główna cecha:
gwarantowana
i

jakość,

zweryfikowany

w

przebieg

tym
wraz

skontrolowany
z

stan

techniczny

udokumentowaną

historią.

Przegląd okresowy dla każdego egzemplarza ma ważność minimum
3 miesiące (lub 3000 km). Co więcej, na oferowane samochody obowiązuje
minimum

24-miesięczna

gwarancja

(z

możliwością

przedłużenia),

która w przypadku odsprzedaży przechodzi na nowego właściciela.
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Ponadto, nabywcy aut z programu „Mercedes-Benz Certified - Samochody
Używane” mają do dyspozycji 24-godzinną pomoc w nagłych wypadkach
na terenie niemal całej Europy, prawo do pojazdu zastępczego, możliwość
zawarcia umowy serwisowej na preferencyjnych warunkach oraz dostęp
do usług mobilnych Mercedes me.
Certyfikowanego Mercedesa można nabyć, korzystając z oferty produktów
finansowych i leasingowych Mercedes-Benz Financial Services, np. z opcji
wynajmu długoterminowego.
Norbert Górecki, manager do spraw remarketingu i rozwoju programu
„Mercedes-Benz Certified - Samochody Używane” w Mercedes-Benz Polska:
W celu zaspokojenia potrzeb klientów w możliwie najwyższym stopniu,
Mercedes-Benz opracował program dedykowany samochodom używanym
pod

nazwą

„Mercedes-Benz

Certified

-

Samochody

Używane”.

Oferowane samochody pozbawione są wszelkich uszkodzeń, zostały
sprawdzone

przez

wykwalifikowanego

pracownika

Mercedes-Benz

pod względem technicznym oraz przygotowane do dalszej drogi tak, by klient
mógł cieszyć się zakupem używanego Mercedesa w równym stopniu jak przy
zakupie nowego pojazdu. Sprzedając certyfikowanego Mercedesa dealer
gwarantuje, iż samochód spełnia 11 obietnic programowych potwierdzonych
certyfikatem. Klient nie musi się martwić sprzedażą dotychczasowego
samochodu. Program Mercedes-Benz Certified zapewnia możliwość
pozostawienia pojazdu w ramach rozliczenia zakupu niezależnie od marki.
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Obecnie pojazdy objęte programem oferuje 8 dealerów Mercedes-Benz
w Polsce (Mercedes-Benz Warszawa, Mercedes-Benz Sosnowiec, Auto Idea
Białystok, Auto Studio Łódź, Duda Cars Poznań, MB Motors Poznań, Wróbel
Wrocław, BMG Gdynia). W niedalekiej przyszłości dołączą kolejne loklaizacje
na mapie Polski.
Jednym z pierwszych punktów dealerskich oferujących usługę Mercedes-Benz
Certified jest Auto Idea Białystok, który udział w programie rozpoczął
z początkiem 2019 roku.
Arkadiusz Kilijańczyk, dyrektor sprzedaży samochodów używanych
w Auto Idea po otwarciu nowej działalności w punkcie w Białymstoku,
powiedział: „Mercedes-Benz Certified to zharmonizowany i profesjonalny
program sprzedaży samochodów używanych wraz z elastycznym programem
wymiany samochodów, scalający pozostałe działy naszej organizacji, tj.: salon
samochodów nowych, serwis mechaniczny i blacharski, dział części
oraz ubezpieczeń i finansowania. Dlatego zależy nam, aby Mercedes-Benz
Certified stał się ekskluzywnym przedsionkiem do zakupu w przyszłości także
nowych pojazdów“.
Wyszukiwarka używanych aut z programu „Mercedes-Benz Certified
Samochody

Używane”

jest

dostępna

na

stronie

internetowej:

https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/vehiclesearch.html#/u/used-vehicles.html.
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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