Mantenha o seu Mercedes-Benz em perfeita forma.
Conheça os serviços a preços fixos da Auto Bemguiados.

Nas melhores mãos.
Auto Bemguiados. A sua oficina autorizada Mercedes-Benz.
A invenção do automóvel no final do século XIX mudou as nossas vidas.
O desenvolvimento constante na Segurança feito pela Mercedes-Benz,
tem ao longo de décadas salvo muitas vidas.
Para continuar a mantê-lo em Segurança, existe o serviço Mercedes-Benz.
Com muito know-how, experiência e peças genuínas Mercedes-Benz, os
nossos técnicos conhecem e cuidam do seu Mercedes como ninguém.
Descubra os melhores serviços para si e para o seu Mercedes, com
preço fixo, que inclui mão de obra e peças.

Assyst A
Modelos: A - B - CLA - GLA - C

Assyst B
Modelos: A - B - CLA - GLA - C

* Preços válidos para motores a 1.5.

€230*

€270*

Manutenção com garantia
de mobilidade e valor.
A manutenção Mercedes-Benz foi criada à medida do seu
Mercedes, com um leque abrangente de serviços e verificações
adequadas às necessidades. Afinal, enquanto fabricantes, ninguém conhece o seu veículo melhor do que nós.

Assyst A
Modelos: A - B - CLA - GLA - C - GLC - E

Modelo: E - a partir de 2016 (W213)

€270
€290

Principais vantagens:
• Técnicos de assistência com formação profissional
• Manutenção de primeira classe com ferramentas especiais
• Tipos de manutenção de acordo com as necessidades do
veículo, de acordo com a performance de condução e as
condições de utilização do seu veículo

Assyst B
Modelos: A - B - CLA - GLA - C - GLC - E

• Renovação gratuita da solução de mobilidade Mobilo após
cada manutenção – por um período até 30 anos

Modelo: E - a partir de 2016 (W213)
Consulte os preços fixos dos serviços de manutenção regulares Assyst A e B
na Auto Bemguiados.

€299
€320

* Preços válidos para motores superiores a 1.5.

Paragem não programada?
Mobilo. A viagem continua.
Serviço 24h. E a viagem continua.

€320*
Com as soluções de mobilidade da Mercedes-Benz,
a sua assistência na estrada, chega sempre ao seu destino.
Ligue gratuitamente 00 800 1 777 7777.

Para manutenção de viaturas com mais de 6 anos.
Com este programa de manutenção terá direito a 20% de desconto nos serviços de manutenção e também nas peças de substituição.
É simples: Registe-se em me.mercedes-benz.com
Para qualquer esclarecimento ligue para o n.º 252 248 220

Assyst A
Modelos: A - B - C - E

€299

Assyst B
Modelos: A - B - C - E

€350

Classe A até 08/12 Classe B até 10/11 Classe C até 02/07 Classe E até 02/09
Inclui filtro de combustível.
Adira ao programa Mercedes-Benz Service Select e beneficie de um desconto de 20% sobre os valores aqui apresentados.

Ar puro dentro e fora do seu Mercedes.
Em qualquer altura do ano.
Filtro de Ar
Modelos: A - B - CLA

Modelos: C - GLA - GLC - E

* Preços válidos para motores a 1.5.

€65
€60*
€85

A substituição de Filtro de Ar garante uma diminuição no consumo de combustível
e aumenta a longevidade do Filtro de partículas do seu Mercedes-Benz.

Mantenha sempre a
perspetiva completa.
Filtro de Gasóleo
Modelos: A - B - CLA

Modelos: C - GLA - GLC - E

* Preços válidos para motores a 1.5.

€165
€135*
€160

A substituição de Filtro de Gasóleo, previne avarias no sistema de injeção e evita a
acumulação de impurezas.

Típico da Mercedes-Benz:
Mais conforto, mais segurança.

Uma temperatura interior equilibrada e um ar limpo aumentam o seu conforto:
Concentrado e com uma sensação térmica adequada, a sua condução torna-se mais segura. E com os nossos preços para troca
de filtro, verificação e limpeza do ar condicionado fica ainda mais relaxado.

Filtro do Ar Condicionado
Modelos: A - B - CLA

Modelos: C - GLA - GLC - E

€89
€110*
* inclui 2 filtros

Mantém a melhor qualidade de ar interior possível. Alterar o mais tardar após 2 anos ou 50.000 km
A garantia de que o pólen, partículas finas e outras partículas são filtrados com fiabilidade, para que possa desfrutar do ar ideal
em cada viagem.

Limpeza do Ar Condicionado
Todos os modelos

€49

Remove microrganismos e remove odores desagradáveis. Especialmente importante para quem sofre de alergias.

Substituição do Óleo de Travões

€75

Modelos equipados com SBC

€165

Cada metro conta para a sua segurança.

Mesmo sob condições extremas, as pastilhas de travão genuínas
da Mercedes-Benz garantem a segurança do seu veículo.
E com os nossos preços fixos, você está sempre seguro dos custos.

Substituição de Pastilhas
de Travão
FRENTE Modelos: A - B - CLA
Modelo: B (motor 1.8)
Modelos: C - GLA - GLC - E

TRASEIRA Modelos: A - B - CLA
Modelos: C - GLA - GLC - E

€150
€175
€195
€179
€185

Seguro de Pneus Mercedes-Benz
Estradas molhadas, asfalto quente, estradas cobertas de neve — todas as estações criam condições de estrada diferentes.
Para além da segurança, oferecemos um seguro para o seu pneu.

Resumo das condições do Seguro de Pneus Mercedes-Benz
• O valor deste serviço é um prémio único com validade de 24 meses e está incluído no preço dos pneus;
• O Seguro de Pneus MB, abrange os seguintes casos – em caso de furo, rasgo acidental ou rebentamento (vandalismo e roubo
não incluído);
• Este serviço, para além da substituição do pneu inclui: montagem, alinhamento, válvula, EcoValor e impostos:

Exclusões

Veículos excluídos

•
•
•
•

• Matrículas temporárias, veículos de aluguer com ou
sem condutor, táxis, veículos escolares, ambulâncias,
bombeiros, polícia, GNR, exército, proteção civil, serviço de assistência de urgência e resgate, limpeza
urbana, empresas de segurana privada, empresas de
correio nacional e internacional, veículos transformados e/ou modificados, veículos de competição,
rallies ou corridas de qualquer tipo e autocaravanas.

Acidente;
Roubo ou tentativa de roubo;
Vandalismo;
Desgaste natural do pneu, por defeito de montagem,
por nivelamento inadequado;
• Alinhamento inadequado;
• Pressão deficiente do pneu;
• Desgaste do pneu como consequência de amortecedores ou peças da direção em mau estado.
TABELA DE INDEMNIZAÇÃO AO CLIENTE

1.º PNEU

2.º PNEU

Meses decorridos desde a data de compra do 1.° pneu

% de fatura

% de fatura
Não coberto

De 0 a 6 meses

100% da fatura

De 7 a 12 meses

75% da fatura

Não coberto

De13 a 18 meses

50% da fatura

50% da fatura

De 19 a 24 meses

25% da fatura

25% da fatura

Alarme

€350

Alarme
Localizador

€475

Corta
Corrente

€99

As 3 opções

€499

Instalação de sistemas de alarme.
Preocupe-se em aproveitar a vida.
Aproveite a nossa campanha de instalação de sistemas de alarme.

Mercedes me Adapter. O seu automóvel no telemóvel.

Entre no mundo Mercedes me e ligue-se ao seu automóvel através do seu smartphone
INSTALAÇÃO GRATUITA

Estamos lá quando é preciso.
Se a sua viatura avariar ou tiver um acidente, o que mais precisa é assistência imediata. E nisso nós conseguimos ajudar: basta um telefonema e será assistido por um serviço especializado Mercedes-Benz. Nós
asseguramos a sua mobilidade – seja através dos serviços de mobilidade para condutor e passageiros,
seja através da reparação da viatura. Em toda a Europa, a qualquer hora do dia.

Garantimos sempre a melhor solução
possível para a sua mobilidade.

Um telefonema. Uma equipa. Zero preocupações.

Assistência na Estrada Mercedes-Benz.

O nosso programa de fidelização de clientes, está na forma de um cartão de cliente, que pode ser utilizado através de uma
aplicação móvel (Cashback App), cartão esse que é o CARTÃO CLIENTE 5 ESTRELAS AUTO BEMGUIADOS.

O CARTÃO CLIENTE 5 ESTRELAS, dá-lhe acesso a todas as nossas campanhas e promoções exclusivas.
Para mais informações ligue 252 248 220 ou vá a autobemguiados.com

Preocupamo-nos com o mais importante. Preocupamo-nos consigo.

Viatura de cortesia disponível mediante reserva prévia.
Serviço gratuito de recolha e entrega da viatura mediante marcação prévia.
Para mais informações ligue: 252 248 220

Serviço de Manutenção Assyst inclui:
Verificação de 18 pontos de controlo, preconizados pela Mercedes-Benz (30 no caso do Assyst B), filtro de óleo, óleo do motor,
líquido limpa vidros, calibragem de rodas, lavagem exterior e limpeza interior do veículo.

Conte ainda com:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento especializado;
Intervenções realizadas por técnicos qualificados Mercedes-Benz;
Peças originais de elevada qualidade;
Verificação eletrónica da viatura à entrada e saída da oficina;
Ferramentas especiais;
Garantia internacional das intervenções realizadas;
Renovação da garantia anti-corrosão e anti-perfuração;
Acesso gratuito ao serviço de assistência em viagem Service 24h (00800 1 777 7777);
Acesso gratuito à linha Apoio Acidentes (800 910 900);

As operações aqui descritas respeitam na íntegra as especificações do livro de manutenção de cada modelo de veículo.
Preço sujeito a alterações em função da disponibilidade de peças e das recomendações da Marca.
Preço com IVA incluído. Não acumulável com outras promoções em vigor.
Qualquer serviço adicional ou opcional será previamente comunicado.

Auto Bemguiados – Oficina Autorizada Mercedes-Benz
Av. Júlio Saúl Dias, 47 | 4480-673 Vila do Conde
Atendimento Permanente 969 658 064
Horário da Oficina: Segunda a Sexta: 8h30 às 20h00 | Sábado: 8h30 às 12h30

