
Welcome.

My
way

Είναι ωραίο να μπορείς να αποκτήσεις αυτό που θέλεις 
με το δικό σου τρόπο. Το Welcome. My way, προσφέρει
4 τρόπους απόκτησης μιας Mercedes-Benz, με ολοκληρωμένες
λύσεις και διαφορετικούς τρόπους πληρωμής.
Επιλέγεις το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνεις 
δική σου, με το δικό σου τρόπο, τη Mercedes-Benz 
των ονείρων σου.



Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα DRIVE NOW - PAY LATER, σου δίνει το χρόνο 
και την ευελιξία που χρειάζεσαι, για να απολαμβάνεις ξέγνοιαστα τη μοναδική οδηγική 
εμπειρία μιας Mercedes-Benz, προσφέροντάς σου σημαντικά προνόμια, όπως:

• 4 μήνες περίοδο χάριτος
• 4 μήνες δωρεάν ασφάλιση αυτοκινήτου μέσω Allianz με το πρόγραμμα
   Silverstone, το οποίο προσφέρει σημαντικές καλύψεις όπως η Εγγύηση Αξίας*
• Ανταγωνιστικό επιτόκιο
• Διάρκεια δανείου έως 84 μήνες.

* Εγγύηση Αξίας: Αποζημίωση ίση με την αξία αγοράς του αυτοκινήτου, για όλη την διάρκεια της χρηματοδότησης
σε περίπτωση ολικής κλοπής ή ολικής καταστροφής του.
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Πρόγραμμα DRIVE NOW - PAY LATER
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Το δημοφιλές πρόγραμμα της Mercedes-Benz, Welcome FREEDOM 5/5/5
σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το μοντέλο που ονειρεύεσαι και για 5 χρόνια 
να μην έχεις καμία έγνοια, γιατί σου προσφέρει δωρεάν: 

• 5 χρόνια Εγγύηση. Πιο συγκεκριμένα, 3 χρόνια επέκταση Εγγύησης πέραν της
   2ετούς εργοστασιακής, με το πρόγραμμα Basic, το οποίο καλύπτει απρόβλεπτες
   δαπάνες αποκατάστασης μηχανικών & ηλεκτρικών βλαβών
• 5 χρόνια Service αυτοκινήτου με το πρόγραμμα Compact, το οποίο 
   καλύπτει όλα τα έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου σου βάσει των προδιαγραφών
   του κατασκευαστή, έναντι μιας σταθερής τιμής
• 5 χρόνια διασφάλιση κινητικότητας Mobilo με επιτόπου παροχή βοήθειας για
   άμεσες μικροεπισκευές, υπηρεσία ρυμούλκησης καθώς και υπηρεσίες παραλαβής,
   παράδοσης και επιστροφής οχήματος. Έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης
   καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Welcome FREEDOM 5/5/5
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Η μοναδική εμπειρία μιας Mercedes-Benz γίνεται τώρα προσωπική σου υπόθεση 
με το πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης 50-50. Είναι το πρόγραμμα  που σου δίνει 
την δυνατότητα να διατηρήσεις τη ρευστότητά σου, με απλές διαδικασίες και χωρίς 
καμία επιβάρυνση από τόκους.

• Προκαταβολή 50%
• Για το υπόλοιπο 50%, πληρώνεις μόνο το κεφάλαιο χωρίς καμία επιβάρυνση από τόκους
• Διάρκεια δανείου 12 μήνες.

Πρόγραμμα Άτοκο 50-50

Μάθε τα πάντα για τις μοναδικές λύσεις Welcome.My way
στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz

ή στο http://forward.mercedes-benz.com/myway
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• Ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία δόση
• Ανταγωνιστικό επιτόκιο
• Προκαταβολή από 20%
• 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις, συν μία τελευταία μεγαλύτερη δόση
• Προστασία δανείου, που εξασφαλίζει την αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων του δανείου

σε περίπτωση διακοπής της κανονικής ροής του εισοδήματος
• Διασφάλιση κινητικότητας Mobilo με επιτόπου παροχή βοήθειας για άμεσες μικροεπισκευές,

υπηρεσία ρυμούλκησης καθώς και υπηρεσίες παραλαβής, παράδοσης και επιστροφής 
οχήματος. Έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης καλύπτονται από το Πρόγραμμα

• Υπηρεσίες Εγγύησης, Ασφάλισης & Service για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης,
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη μηνιαία δόση. Πιο αναλυτικά:
- Επέκταση Εγγύησης πέραν της 2ετούς εργοστασιακής, με το πρόγραμμα Basic, 
  το οποίο καλύπτει απρόβλεπτες δαπάνες αποκατάστασης μηχανικών & ηλεκτρικών βλαβών.
- Ασφάλιση αυτοκινήτου μέσω Allianz με το πρόγραμμα Silverstone, το οποίο προσφέρει
  σημαντικές καλύψεις όπως η Εγγύηση αξίας**
- Service αυτοκινήτου με το πρόγραμμα Compact, το οποίο καλύπτει όλα τα έξοδα
  συντήρησης του αυτοκινήτου σου βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή,
  έναντι μιας σταθερής τιμής.

Η Mercedes-Benz που επιθυμείς προσαρμόζεται στα μέτρα σου με το καινοτόμο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα Welcome ΑLL ΙNCLUSIVE. Με ελκυστικές παροχές και δυνατότητα ανταλλαγής του 
αυτοκινήτου σου στο τέλος της χρηματοδότησης, με νέο μοντέλο της επιλογής σου, προσφέρεται με:

Στο τέλος της χρηματοδότησης, έχεις τη δυνατότητα να αποφασίσεις ανάλογα 
με τις ανάγκες σου, αν θα προβείς στην:
• Απόκτηση του οχήματος
• Αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης1

• Επιστροφή του οχήματος2.

Πρόγραμμα Welcome ALL ΙNCLUSIVE

   1 Βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν στην Τράπεζα κατά την περίοδο αυτή.
   2 Βάσει των όρων της Σύμβασης.
** Εγγύηση Αξίας: Αποζημίωση ίση με την αξία αγοράς του αυτοκινήτου, για όλη την διάρκεια της χρηματοδότησης
     σε περίπτωση ολικής κλοπής ή ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου.



www.mercedes-benz.gr


