
Composição dos novos 
Planos de Manutenção

BestBasic Complete

Contrato de Serviço / Benefícios

Preventivas (Plano de Manutenção Mercedes-Benz)

Atendimento no local e guincho 24h (via 0800)

Reparos do trem de força

Reparos corretivos do veículo

Itens de desgaste

Manutenção

Diagnose, fluidos, mão de obra e materiais contidos no escopo das revisões 

Revisão de entrega

Inspeção conforme ficha de manutenção do veículo: motor, bateria, sistema elétrico 

Itens de segurança, sistema de exaustão, manutenção do óleo do motor

Fluido: líquido de arrefecimento e limpador de para-brisa

Troca de fluidos e dos respectivos filtros conforme plano de manutenção do veículo

Filtro de ar da cabine

Filtro de ar e combustível

Reparos

Motor

Compressor do A/C

Pedal do acelerador

Alternador

Correias (incluindo polias e rolamentos)

Radiador de ar

Módulo do motor

Bloco do motor e componentes internos 

Radiador de água

Coxins

Ventilador

Bomba de combustível

Filtro de ar/combustível

Vela de incandescência

Sistema de injeção

Coletor de admissão / escape

Tubos, mangueiras e braçadeiras do conjunto do trem de força

Vela de ignição

Motor de partida

Bomba da direção

Turbo compressor

Correia poli V

Mangueiras de água

Bomba de água

Sistema de tratamento dos gases de escape 
(catalisador, DPF, SCR e unidade de controle de NOx)
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(1) Quando aplicável.



Transmissão

Conjunto embreagem

Volante bimassa

Cilindro emissor e receptor

Carcaça

Coxins

Eixos, engrenagens e rolamentos

Mecanismo de troca de marchas / trambulador / cabos de controle

Sensor do tacógrafo

Sincronizador

Tomada de força (1)

Eixo

Tubos, mangueiras e braçadeiras do agregado

Carcaça

Diferencial

Cardã

Barra estabilizadora

Suspensão, amortecedores e sistema de suspensão

Chassis

Pastilhas de freio, disco de freio, tambor de freio e lonas

Sistemas elétricos e equipamentos

Sistema de exaustão

Sistema de freio hidráulico, incluindo pinças

Tubos, mangueiras e braçadeiras

Eixo / engrenagem da direção

Sistema do tanque de combustível

Cabine

Áudio

Sistema de aquecimento e ar-condicionado

Sistema elétrico e instrumentos

Sistema de travamento das portas, assentos exceto tecido

Sistema de limpador de para-brisa

Chave de seta
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