
Vi har kollat allt du kan tänka dig.
Och lite till.



Garanterat kollad i minsta detalj.
Med Mercedes-Benz Certified får du möjlighet att köpa en begagnad transportbil 
med samma trygghet och garantier som du får i en ny bil. Varje Certified-bil är 
undersökt, testad och godkänd av en certifierad mekaniker på en auktoriserad 
Mercedes-Benz verkstad. Därför kan vi också ge två års garanti på varje bil.

I vårt Certified-koncept hittar du de bästa begagnade trans-
portbilarna från Mercedes-Benz. Det är helt enkelt fråga om 
bilar som uppfyller så höga krav i fråga om prestanda, säkerhet 
och utseende att vi kan garantera deras funktion – precis 
som vi gör för en ny bil.

Det är inte vilken bil som helst som kan bli Certified. Bilen 
måste uppfylla en lång rad testpunkter, både vad gäller 
funktion men också utseende. Bilen ska vara nyare än 6 år 
och ha gått mindre än 16 000 mil. När du väljer en bil som 
ingår i Certified får du helt enkelt en bil som är så gott som 
ny. Därför ger vi dig också en garanti som motsvarar en 
fabriksgaranti, för att intyga att vi litar lika mycket på våra 
Certified-fordon, som vi gör på våra nya bilar.

Det är heller inte vilken återförsäljare som helst som får lov 
att marknadsföra Certified. Hos våra Certified-återförsäljare 
finns alltid dedikerad personal och en särskild avdelning för 
Certified-fordon. Där kan du alltid få hjälp om det är något du 
undrar över.

Under namnet Mercedes-Benz Certified hittar du helt enkelt 
våra bästa begagnade bilar. Vi intygar att kontrollbesiktningen 
alltid är aktuell och att bilen inte behöver servas under de 
första 3 månaderna. Och eftersom den godkänts av 
våra tekniker omfattas bilen också av mobilitetsgarantin 
MobiloVan, som håller dig rullande i hela Europa.

Vad gör en transportbil till Certified?
Bara en transportbil från Mercedes-Benz kan bli Certified.

En Certified-transportbil har aldrig gått mer än 16 000 mil.

Bilen har testats och godkänts av en certifierad tekniker.

En Certified-transportbil är max 6 år gammal.

Varje Certified-transportbil levereras med 24 månaders garanti.



Garanti: 
Alla Certified-transportbilar levereras med en garanti på upp till 24 månader. 
Garantin omfattar alla transportbilar från Mercedes-Benz (Citan, Vito, Sprinter).  

Vägassistans: 
Mercedes-Benz vägassistans hjälper dig på vägen. MobiloVan gäller i 24 månader 
från datumet för första registrering. Därefter gäller MobiloVan från en service till 
nästa aktuella service som utförs av en auktoriserad verkstad, i upp till 30 år.1

Bytesrätt: 
För att du ska vara helt säker på att du valt rätt transportbil får du 10 dagars 
provperiod2. Om du känner att bilen inte passar dina behov kan du lämna tillbaka 
den och få hjälp med att hitta en annan modell.

Service: 
Varje Certified-transportbil är grundligt undersökt och testad, och därför behöver 
du heller inte lämna in den till service inom de 3 första månaderna eller 500 mil.

Kontrollbesiktning: 
Vi ser till att tekniska tester och utsläppstester alltid är uppdaterade och aktuella 
för varje Mercedes-Benz Certified-transportbil.

Fordonshistorik: 
Certified innehåller inga överraskningar. Varje bil ger dig full inblick i tidigare 
ägare, mätarställning, olyckor och skador. Informationen baseras på underlag 
från auktoriserade verkstäder.

Finansiering: 
Om du behöver hjälp med att finansiera din Certified-transportbil kan vi erbjuda 
attraktiva och flexibla finansieringsalternativ.

Provkörning: 
Den som väntar på något gott ska inte behöva vänta länge. Därför ser vi till att du 
kan provköra alla Certified-bilar på lager redan nästa arbetsdag.

Uppkoppling: 
Alla Certified-transportbilar erbjuder Mercedes PRO Connect-tjänster. Mercedes PRO 
ger dig tillgång till viktig information från bilen, och ser till att du har full koll på hela 
din fordonsflotta.

Inbyte: 
Certified är en bra affär för alla parter. När du väljer Certified ger vi dig ett bra pris 
på din gamla transportbil oavsett märke.

1) MobiloVan villkor gäller.
2) Ingen kontantersättning och begränsad körsträcka. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Vill du ha fördelarna med en ny transportbil utan att betala för en ny bil? Då ska du 
titta närmare på Mercedes-Benz Certified, som ger dig många av de garantier och 
assistanstjänster som följer med en ny bil. Vill du veta mer? Välkommen in till din 
Certified-återförsäljare!

Här är fördelarna med att 
välja en Certified-transportbil:



Du har valt en Mercedes-Benz Certified-transportbil.Vi är njöd att du har valt en Mercedes-Benz Certified-transportbil och vi tackar dig för att lita på oss. 

Detta värdecertifikat intygar att din Mercedes-Benz Certified-transportbil har genomgått en omfattande 

kvalitetskontroll för att säkerställa att den till 100% uppfyller de krav vi ställer på våra fordon.
Vi garanterar härmed att din ny Certified-transportbil är i bästa skick. Detta inkluderar:

 
• Kaross• Motorrum och växellåda• Interiör• Hjul och däck• Bromsar• Underrede• Elektronisk utrustning  

Registreringsnummer:Modell:
Första reg.datum:Mätarställning:Leveransdatum: 

Ort, datum

Säljare 

Begagnat med stjärnkvalitet

Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Värdecertifikat

Certified.
Ett säkert val.
Om du skulle ångra ditt val av transportbil tar vi tillbaka bilen utan extra 
kostnad inom 10 dagar, och hjälper dig att hitta rätt bil.

Vi ger dig ett bra erbjudande för inbyte på din gamla bil. Kom förbi din närmaste 
Certified-återförsäljare så ger vi dig ett erbjudande på din gamla bil medan 
du provkör din blivande!

Vårt eget finansbolag Mercedes-Benz Finans känner till våra bilar bättre än 
någon annan och kan erbjuda flexibla finansieringsalternativ oavsett om du 
köper en ny eller begagnad bil.

Varje Certified-transportbil levereras med ett värdecertifikat, 24 månaders 
garanti och mobilitetsgarantin MobiloVan – precis som för en ny bil!

➤ 10 dagars bytesrätt

➤ Bra erbjudande på din gamla bil

➤ Flexibel finansiering

➤ Bättre begagnat med garanti



Sugen på en så-gott-som-ny bil?
Kom in och provkör!
Hos oss får du hjälp att hitta rätt bil, rätt finansiering och allt annat som hör till en 
ny transportbil. Som alla auktoriserade Certified-återförsäljare kan vi dessutom 
erbjuda dig att provköra bilen du är intresserad av med kort varsel – vanligtvis 
inom 24 timmar. Välkommen!


