
Programa de Manutenção Full Service
A modalidade Full Service é um programa que assegura melhor desempenho e vida útil para o

veículo, com custos compatíveis à atividade operacional de cada cliente. O Full Service cobre

as manutenção preventivas conforme o manual de manutenção do veículo, corretivas exceto

falhas operacionais, batidas, itens de acabamento, lâmpadas, baterias e implemento. Durante

a vigência do contrato o cliente conta com o serviço de reboque e deslocamento mecânico em

caso de pane.

Contratos de
Manutenção



No interesse do desenvolvimento tecnológico e comercial, a Mercedes-Benz do Brasil reserva-se ao direito de alterar as características de cobertura dos serviços e produtos sem  prévio .
Reprodução total ou parcial proibida sem prévia autorização da Mercedes-Benz do Brasil. Imagens meramente ilustrativas. Mantenha a cidade limpa, não jogue este folheto nas vias públicas.

aviso

Motor

Óleos e Fluídos

Peças

Mão de Obra

Revisões Preventivas

Manutenções Corretivas

Coberturas

Caixa de Transmissão

Eixo Diferencial

Retarder

Fluído de Freio

Fluído de Embreagem

Graxa (Engraxamento dos Chassis e Peças Móveis)

Graxa do Cubo de Roda

Líquido de Arrefecimento

Suspensão da Cabina

Elemento do filtro de óleo do motor

Anéis escoamento/enchimento do carter, caixa de transmissão e eixo diferencial

Anel de vedação do cubo de roda

Cartucho secador de ar do freio

Elemento do filtro de ar do motor

Filtro do ar condicionado (pólen)

Elemento do filtro principal de combustível

Elemento do filtro separador de água

Filtro do ADBLUE (EURO 5)

Junta da tampa do cabeçote

Travas do cubo de roda

Troca de óleo dos agregados

Demais serviços de mão de obra da revisão

Peças, mão de obra, óleos e fluídos para reparos em geral

Motor

Caixa de Transmissão

Eixo Diferencial

Embreagem completa

Alternador

Amortecedor da cabina

Anéis vedadores

Buchas e amortecedores

Correias

Coxins

Faróis e lanternas com defeito proveniente de falha elétrica

Feixe de molas (mediante análise técnica)

Mecanismo do vidro (manual e elétrico)

Módulos eletrônicos

Motor de partida

Palhetas do limpador de parabrisa

Quinta-roda (lubrificação, regulagem e ajustes)

Rolamentos

Tubulação do escapamento

Outras Coberturas

Guincho

Socorro mecânico no local da pane
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