
A saját autókkal működő Mercarius hozom-
viszem szolgáltatásával ügyfelünknek 
nem kell behoznia járművét szervizeinkbe, 
sofőrjeink megoldják ezt, és a javítás után 
vissza is viszik az autót.

AZ ÜGYFÉL KÉNYELME AZ ELSŐ

Nem érheti meglepetés a Mercarius ügyfe-
leket a szerződés lejártakor, mivel nálunk 
NINCS maradványértékes elszámolás. 
Minden költség kiszámítható, előre rög-
zített a szerződésben.

Saját Assistance szolgáltatásunknak köszön-
hetően Magyarország területén bárhol 4 óra 
alatt a bajba került járművezető segítségére 
sietünk. Szükség esetén, kategóriaazonos 
járművet adunk a tovább haladáshoz.

A saját Mercarius szervizeinkben évente 
legalább 3-4 alkalommal (a gumicserék, 
illetve egyedi, 15.000 km utáni átvizs-
gálásokkor) ellenőrizzük, megjavítjuk és 
kitakarítjuk a járműveket.

Szükség esetén azonnal csereautót biz-
tosítunk, mely addig marad az ügyfél-
nél, amíg a saját járműve el nem készül, 
időkorlát és extra költség nélkül.

A szerződéskötéskor kiderül, milyen költ-
ségekért nyújt szolgáltatást a Mercarius. A 
bérleti díj minden megrendelt szolgáltatás 
díját tartalmazza, kiszámítható a teljes 
futamidőre, nincs extra elszámolás.

Előre nem jelzett költségek is felmerül-
hetnek a szerződéskötés után. Jellemzően
a szűken értelmezett rendeltetésszerű 
használatból eredő bérleti díjon felüli 
szerviz elszámolások.

Korlátozott csereautó használatakor 
előfordulhat, hogy elhúzódó javítás 
esetén autó nélkül marad az ügyfél 
vagy extra napidíj kerül felszámításra.

Az alvállalkozókkal elvégeztetett karban-
tartások nehezebben ellenőrizhetőek, 
kevésbé megbízhatóak. Csak az előírt 
szervizeket végzik el; a legtöbb szolgál-
tató 4 év alatt kétszer látja a járművet.

A legtöbb �ottakezelő cég nem ren-
delkezik saját Assistance szolgálattal, 
így több időt vesz igénybe a mentés meg-
szervezése; lassabban kap segítséget a
 bajba került ügyfél.

Ha nem zárt, elszámolások nélküli szolgál-
tatást vesz igénybe az ügyfél, akkor a 
szerződés lezárásakor a maradványértékes 
elszámoláskor komoly, nem kalkulált 
�zetési kötelezettsége keletkezhet.

A legtöbb �ottakezelő a meghibásodott 
járműveket alvállalkozói szervizekbe 
irányítja, ami komoly időkiesést és kevésbé 
kiszámítható szolgáltatást jelenthet a 
jármű használójának.

ZÁRT, KISZÁMÍTHATÓ, STRESSZMENTES
MERCARIUS SZOLGÁLTATÁS

ELSZÁMOLÁSOKON ALAPULÓ 
FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

6 ÉRV, AMIÉRT A MERCARIUST
 ÉRDEMES VÁLASZTANI


