


SterOccasion. Een Mercedes-Benz  
personenauto met praktijkervaring.
Mercedes-Benz loopt al meer dan een eeuw voorop in technisch vernuft, comfort en klanttevredenheid.  
Zo is de naam Mercedes-Benz een synoniem geworden voor innovatie, kwaliteit, veiligheid, rijbeleving en stijl.  
We staan volledig achter onze producten, ook als die in handen komen van een volgende generatie eigenaren.  
Deze Mercedes-Benz rijders kunnen vanzelfsprekend rekenen op onze professionele service en ondersteuning.  

U koopt een SterOccasion; u rijdt een Mercedes-Benz.
Ons Mercedes-Benz SterOccasion Personenautoprogramma is een uniek aanbod in de markt. De SterOccasion personenautogarantie krijgt 
uw Mercedes-Benz alleen als deze voldoet aan alle strenge voorwaarden die we stellen aan de techniek en veiligheid. Wanneer u kiest voor 
een SterOccasion personenauto, koopt u een auto die door onze ervaren technische specialisten met de grootste zorg is gecontroleerd.  
Elk detail wordt bekeken en, indien nodig, hersteld met originele onderdelen. Pas na deze grondige keuring krijgt de occasion het kwaliteits-
keurmerk van Mercedes-Benz:  

Maar er zijn meer voordelen. Als u een Mercedes-Benz met praktijkervaring bij ons aanschaft, heeft u meteen het beste adres voor  
onderhoud en service. Alleen wij voeren immers het onderhoud en de service uit volgens de officiële fabrieksvoorschriften en met  
originele onderdelen. Zo blijft uw auto jarenlang in topconditie en blijven eventuele garanties van kracht. En uiteindelijk is het ook goed  
voor de restwaarde van uw Mercedes-Benz.



De keuze is aan u!
Het plezier van een Mercedes-Benz SterOccasion begint natuurlijk al bij het zoeken naar de juiste auto.  
Op www.steroccasion.nl kunt u meteen beginnen. Het aanbod is groot, dus grote kans dat ook uw droomauto erbij zit. 
Vanzelfsprekend leveren we uw SterOccasion met garantie. Er zijn drie garantiecategorieën: 

24 maanden SterOccasion garantie.  
De garantie van 24 maanden krijgen Mercedes-Benz personenauto’s die minder dan een jaar oud zijn en maximaal 
35.000 kilometer hebben gereden. Dit zijn zeer jonge gebruikte auto’s, die bijvoorbeeld door ons of de fabriek als 
demonstratieauto zijn ingezet. Deze auto’s zijn het beste alternatief voor een nieuwe Mercedes-Benz.

12 maanden SterOccasion garantie.  
Deze garantie geldt voor Mercedes-Benz personenauto’s die maximaal vijf jaar oud zijn en maximaal 175.000  
kilometer hebben gereden. Dit zijn stuk voor stuk uitstekende auto’s waar u zonder problemen nog jarenlang plezier 
van heeft.

6 maanden SterOccasion garantie.  
Deze garantie is er voor Mercedes-Benz personenauto’s die maximaal acht jaar oud zijn en maximaal 200.000  
kilometer hebben gereden en nog altijd voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die we stellen aan een SterOccasion. 
Deze auto’s zijn de beste keuze voor mensen die met een beperkt budget toch een Mercedes-Benz willen rijden. 

Kortom: welke Mercedes-Benz SterOccasion u ook kiest, u bent altijd gegarandeerd van een auto met de beste  
kwaliteit en comfort. U kiest immers niet voor niets voor Mercedes-Benz.



Zorgeloos Mercedes-Benz rijden  
met uw SterOccasion.
We bieden bij elke SterOccasion een uitgebreid pakket met aanvullende zekerheden en diensten:  

1. Tot 24 maanden garantie met onbeperkte kilometrage.
Uw kosten blijven in de garantieperiode beperkt tot die van regulier onderhoud en normale slijtage. Dus geen onaangename  
verrassingen. De zeer uitgebreide dekkingsvoorwaarden van de SterOccasion personenautogarantie behoren tot de allerbeste.  
U kunt de eerste 24 maanden dan ook zorgeloos én onbeperkt kilometers maken. Alle werkzaamheden en benodigde  
onderdelen die onder de garantiedekking vallen vergoeden we volledig, dus zonder enige vorm van eigen risico.

2. 24-uurs mobiliteitsgarantie.
De officiële Mercedes-Benz dealer staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar, in binnen- en buitenland. 
Mocht u onverhoopt een probleem hebben aan uw SterOccasion en de reparatie kan niet binnen 24 uur worden uitgevoerd,  
dan bieden we u onze mobiliteitsgarantie. Dit betekent ook dat we, indien nodig, vervangend vervoer voor u regelen en u  
tegemoetkomen in de kosten van een hotelovernachting. Vraag ons naar alle voorwaarden. 

3. Gegarandeerde kilometerstand.
We controleren van iedere SterOccasion personenauto de afgelezen kilometerstand bij de stichting Nationale Auto Pas (NAP).  
Zo heeft u absolute zekerheid over het aantal gereden kilometers en de historie van uw auto.



4. Bekende onderhoudshistorie.
Veel van de SterOccasion personenauto’s zijn in het verleden door ons of een andere officiële Mercedes-Benz dealer afgeleverd. 
Hier zijn de meeste auto’s vervolgens ook in onderhoud geweest. Daarom hebben wij inzicht in de onderhoudshistorie van uw 
SterOccasion. Van de personenauto’s die niet bij de officiële Mercedes-Benz dealer in onderhoud zijn geweest, controleren we 
de onderhoudshistorie aan de hand van het (digitale) serviceboekje. U weet bij aankoop van een SterOccasion personenauto 
dus altijd dat deze is onderhouden volgens de strenge fabrieksvoorschriften.

5. Mercedes-Benz kwaliteitsstandaard.
Het vervangen van slijtagegevoelige onderdelen zoals remblokken en banden hoort bij het normale onderhoud van een  
SterOccasion personenauto en valt daarom niet onder de garantie. Het kan echter gebeuren dat er gedurende de eerste  
10.000 kilometer*, ondanks preventief onderhoud, toch slijtagegevoelige onderdelen vervangen moeten worden. In dat geval 
zijn de kosten van vervanging voor onze rekening. Deze kwaliteitsstandaard biedt u dus extra zekerheid boven op de  
uitstekende garantievoorwaarden. 

* Gereden binnen de eerste twaalf maanden na aflevering.



6. Proefritklaar.
Vanzelfsprekend presenteren we onze auto’s in de best mogelijke staat van onderhoud. Dus niet alleen glanzend 
gepoetst, maar ook technisch in topconditie. Het gevoel van kwaliteit ervaart u volledig tijdens het rijden in een  
SterOccasion. We nodigen u graag uit om met de Mercedes-Benz van uw keuze een proefrit te maken. Geen rondje 
om de kerk, maar een uitgebreide rit. Zo wordt u ongetwijfeld net zo enthousiast als ons team, dat uw auto heeft 
geïnspecteerd en grondig proefritklaar heeft gemaakt. Dus kom langs en stap in!

7. Gebruik van originele onderdelen.
Als we uw auto onderhouden of repareren, maken we uitsluitend gebruik van originele Mercedes-Benz onderdelen. 
Want alleen het beste is goed genoeg om de veiligheid, het rijcomfort en de restwaarde van uw Mercedes-Benz  
optimaal te houden. U bent bij ons van harte welkom voor het onderhoud en de reparatie van uw SterOccasion.

8. 14 dagen of 2.000 kilometer omruilgarantie.
We twijfelen er niet aan dat u heel tevreden zult zijn met uw SterOccasion. Toch kan het gebeuren dat er een technisch 
gebrek aan uw auto ontstaat dat niet voortkomt uit verkeerd gebruik of normale slijtage en dat we bovendien niet 
afdoende kunnen oplossen. In een dergelijke, zeer uitzonderlijke situatie bieden we u de mogelijkheid om uw auto  
om te ruilen voor een andere beschikbare SterOccasion personenauto. We informeren u graag uitgebreid over de 
voorwaarden. 



9. Landelijk servicenetwerk.
Mercedes-Benz heeft in Nederland een uitgebreid dealernetwerk, dus er is altijd een officiële Mercedes-Benz dealer  
bij u in de buurt. Hier kunt u terecht voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw SterOccasion.  
Vanzelfsprekend blijven wij uw eerste aanspreekpunt voor service, onderhoud, reparatie en de SterOccasion  
personenautogarantie.

10. Uitstekende mogelijkheden voor verzekering en financiering.
Mercedes-Benz Financial Services verzorgt voor ons de leasing, financiering en verzekeringen. We kunnen u daarom 
meerdere passende vormen van verzekering en financiering aanbieden. Steeds meer kopers van SterOccasion  
personenauto’s kiezen voor deze comfortabele manier van betalen en verzekeren. Onze verkoopadviseurs vertellen  
u graag meer over de producten en de voorwaarden en bieden u desgewenst snel een passende offerte aan.  



Intensieve controle.
Een SterOccasion personenauto wordt aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen onderworpen en ondergaat een intensieve controle. 
Alleen de Mercedes-Benz personenauto’s die dit traject succesvol doorlopen krijgen het waardevolle label van SterOccasion. 

Importcertificaat.
De Nederlandse Mercedes-Benz organisatie importeert ook auto’s rechtstreeks van de fabriek in Duitsland. Deze auto’s zijn kortstondig 
door de fabriek ingezet en krijgen na aankomst in Nederland een overdraagbaar importcertificaat. Dit certificaat biedt u maximale 
zekerheid over de herkomst en historie van de auto én verzekert u van de ondersteuning door de officiële Mercedes-Benz dealer. 

De voorwaarden.
Er is eigenlijk maar één voorwaarde: als u uw SterOccasion volgens de fabrieksvoorschriften laat onderhouden door ons of een 
andere officiële Mercedes-Benz dealer, dan blijft de SterOccasion garantie voor u van kracht. De exacte garantievoorwaarden stellen 
we u graag ter beschikking. 

Mercedes-Benz SterOccasion personenauto’s.
Het Mercedes-Benz SterOccasion programma zorgt ervoor dat uw verwachtingen over zekerheid, kwaliteit en veiligheid ook  
werkelijkheid worden. Een SterOccasion personenauto is namelijk niet zomaar een gebruikte auto; het is een echte Mercedes-Benz, 
met praktijkervaring. Dus met veel veiligheid en vooral onbezorgd rijplezier.

Nog meer redenen om te kiezen 
voor een SterOccasion. 

Mercedes-Benz Magazine.
Bij aanschaf van uw SterOccasion ontvangt u een gratis abonnement op het exclusieve Mercedes-Benz Magazine. Een fraaie uitgave over de nieuwste 
en klassieke Mercedes-Benz producten, innovaties en noviteiten, speciale aanbiedingen en nog veel meer. U hoeft verder niets te doen; wij melden  
u hiervoor aan. 

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over ons SterOccasion Personenautoprogramma? We beantwoorden ze graag. Maar het beste gevoel krijgt u natuurlijk tijdens 
een proefrit. Gelukkig zijn al onze SterOccasion personenauto’s proefritklaar. We helpen u graag verder bij uw keuze. 



A 4050 26 1012

Mercedes-Benz Nederland B.V., www.mercedes-benz.nl, bel voor meer informatie: 00800 - 97 777 777.
Alle gebruikte beelden zijn willekeurig geplaatst en geven een indruk van de auto’s die in het SterOccasion Personenautoprogramma voor kunnen komen. 
Wijzigingen voorbehouden. Uitgave oktober 2012.


