
 Alle gebruikte beelden zijn willekeurig geplaatst en geven een indruk van de auto’s die in het SterOccasion personenautoprogramma voor kunnen komen. Wijzigingen voorbehouden.

De brandstofverbruikgegevens van de in deze brochure weergegeven modellen kunnen variëren tussen 5,2-16,5 l/100 km, 19,2-6,1 km/l. CO2-uitstoot: 137-392 g/km.

Garantievoorwaarden
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SterOccasion. Ervaren Klasse.

Het gebruikte-autoprogramma van de Mercedes-Benz dealerorganisatie is van hoog niveau. Het verschaft u de zekerheid 

van kwaliteit en mobiliteit.

In tegenstelling tot andere (merk)dealers die gebruikte personenauto’s verkopen, biedt de offi ciële Mercedes-Benz dealer

met het SterOccasion programma veel extra’s én zekerheden.

Zo komt een gebruikte SterOccasion personenauto bij een offi ciële Mercedes-Benz dealer pas in de showroom na een zeer 

uitgebreide en vakkundige inspectie. Niemand kent een Mercedes-Benz namelijk beter dan de offi ciële dealer. U kunt er 

dan ook blindelings op vertrouwen dat de SterOccasion personenauto die u daar vindt, technisch in optimale staat is en

dat de kilometerstand klopt. Kortom: dat de Mercedes-Benz van uw keuze ook daadwerkelijk een klasseauto is.

Maar er zijn meer voordelen. Wie zijn of haar klasseauto met praktijkervaring bij de offi ciële Mercedes-Benz dealer 

aanschaft, heeft meteen ook een prima adres voor onderhoud en service. Immers: de Mercedes-Benz dealer voert het

onderhoud en de service uit volgens de offi ciële fabrieksvoorschriften en met originele onderdelen. Daardoor blijft uw

auto jarenlang in topconditie en blijven eventuele garanties van kracht.

Ook bij een SterOccasion personenauto hoort een ‘fi nancieel plaatje’. Dat kan de offi ciële Mercedes-Benz dealer uitstekend

voor u invullen. In samenwerking met DaimlerChrysler Financial Services is altijd een oplossing op maat mogelijk - ook 

voor zakelijke rijders zijn er zeer interessante opties.

U rijdt inmiddels in de auto van uw keuze met de geruststellende wetenschap dat de offi ciële Mercedes-Benz dealer u

niet alleen van dienst is met een perfecte auto, maar ook met een breed servicepakket dat van hetzelfde hoge niveau is.

Sterklasse niveau om precies te zijn.

Wij feliciteren u dan ook met de aanschaf van uw SterOccasion personenauto en wensen u nog vele jaren rijplezier.

Graag leveren wij daar een bijdrage aan door u een gratis jaarabonnement op ons exclusieve MercedesMagazine en de

SterOccasion MemberCard aan te bieden. Zo blijft u doorlopend geïnformeerd over Mercedes-Benz producten, noviteiten, 

speciale aanbiedingen en dergelijke. Uw offi ciële Mercedes-Benz dealer meldt u hiervoor automatisch aan. 



ARTIKEL 3 - Geen SterOccasion garantie wordt verstrekt op:

3.1   Normaal onderhoud, inclusief onderdelen die periodiek vervangen of gereinigd dienen te worden, alsmede onderdelen 

met een normale gebruiksslijtage waaronder fi lters, banden, uitlaat, remblokken, wisserbladen, accu, batterijen en 

vergelijkbare onderdelen, ongewone slijtage.

3.2   Defecten die ontstaan door nalatigheid c.q. ondeskundigheid of door onzorgvuldig of foutief of verkeerd gebruik.

3.3   Defecten in geval van totalloss-schade.

3.4   Defecten ontstaan door/tijdens joyriding, diefstal.

3.5   Defecten als gevolg van een ongeval/aanrijding.

3.6   Defecten veroorzaakt door/tijdens oorlogshandelingen, onlusten, natuurgeweld en andere gevallen van overmacht.

3.7   Defecten in geval van terugroepactie door de fabrikant.

3.8   Schade aan personen en zaken.

3.9   Onderdelen welke niet expliciet genoemd zijn in artikel 10.

3.10  Het verhelpen van:

  - binnendringen van water

  - corrosie

  - vervuiling in of van vloeistoffen.

3.11   Onbalans van wielen.

3.12   Afzetten van verbrandingsresten (inclusief verbrande kleppen).

3.13   Storingen, defecten en gevolgen van verkeerde afstellingen.

3.14   Lampen, lampglazen, ruiten (ruitbreuk, scheuren et cetera).

3.15    Schaden ontstaan door externe invloeden en defecten die zijn ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak.

3.16   Verwaarlozing van enig vloeistofniveau waardoor schade ontstaat (ook aan onderdelen die onder de SterOccasion

garantie vallen).

3.17  Noodreparaties.

SterOccasion garantieovereenkomst.

ARTIKEL 1 - Aanvang, duur en einde van de SterOccasion garantie.

De SterOccasion garantieovereenkomst geldt voor de op de order en/of factuur vermelde periode en uitsluitend zolang 

het onderhoud aan de auto volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd door een offi cieel SterOccasion Verkoop- en 

Servicepunt (SOVS). 

Het onderhoud gedurende de looptijd van de overeenkomst moet aantoonbaar zijn en conform de voorschriften van de 

fabrikant worden uitgevoerd. De SterOccasion garantie gaat in op de dag waarop de auto op naam van de klant wordt gesteld

(kentekenbewijs deel II), tenzij de algemene fabrieksgarantie nog van kracht is, in welk geval de SterOccasion garantie

ingaat volgend op de dag waarop de fabrieksgarantie eindigt, een en ander echter tot een maximumperiode van 12 maanden 

na de datum tenaamstelling kentekenbewijs deel II.

ARTIKEL 2 - Geldigheid van het SterOccasion garantieprogramma.

2.1   De SterOccasion garantieovereenkomst is van toepassing op gebruikte personenauto’s (hierna: auto) voorzien van 

het SterOccasion garantielabel, inclusief eventuele opties die af-fabriek zijn geleverd en voor zover deze onder de 

garantiedekking vallen als vermeld in artikel 10. Niet af-fabriek gemonteerde accessoires vallen niet onder deze 

overeenkomst evenals directe en indirecte (volg)schaden die ontstaan door storingen aan of door deze accessoires.

2.2    Het gebruik van Liquifi ed Petroleum Gas (LPG) als brandstof is onder deze overeenkomst toegestaan mits aan de 

navolgende voorwaarden wordt voldaan:

  a) De installatie is gehomologeerd door de fabrikant van de auto.

  b)  De gasinstallatie dient bij de eerste afl evering van de auto aan een klant of bij het  aangaan van de SterOccasion

garantieovereenkomst ingebouwd te zijn.

   c)  De gasinstallatie-inbouwer dient erkend te zijn door de fabrikant van de gasinstallatie. De ingebouwde gasinstallatie

moet voldoen aan de wettelijke eisen, aan de eisen van de fabrikant van de gasinstallatie en dient door de fabrikant

van de auto te zijn vrijgegeven. De inbouw van de gasinstallatie behoeft de goedkeuring van de fabrikant. 

Reparaties aan de gasinstallatie zélf vallen niet onder de SterOccasion garantie.



ARTIKEL 6 - Constatering defect en uitvoering.

6.1      Bij een defect dat onder de SterOccasion garantieovereenkomst valt, brengt u uw auto zo snel mogelijk na constatering

van het defect naar uw SOVS.

6.2      U dient direct na constatering van het defect alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

6.3    Het SOVS bepaalt of de reparatie onder de SterOccasion garantie valt.

6.4    Indien de verwachte kosten van reparatie of herstel naar de mening van het SOVS meer bedragen dan de prijs die

voor de auto is betaald of de dagwaarde van de auto, is het SOVS ontslagen van de plicht tot reparatie of herstel.

ARTIKEL 7 - Landen waar de SterOccasion garantie geldig is.

De SterOccasion garantie is geldig in de landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte.

In Nederland dienen alle reparaties door een offi cieel SOVS te worden uitgevoerd. In landen buiten Nederland dienen alle

reparaties bij een van de Mercedes-Benz organisatie deel uitmakende offi cieel Erkende Service-Reparateur te worden uitgevoerd.

ARTIKEL 8 - SterOccasion garantie in het buitenland.

In het buitenland is de SterOccasion garantie uitsluitend geldig bij een korter dan 90 dagen aaneengesloten verblijf in

de landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. De klant dient in geval van een defect altijd vóór het

moment van reparatie contact op te nemen met zijn eigen SOVS in Nederland en zijn instructies op te volgen. Voor de 

werkzaamheden als hier bedoeld is steeds voorafgaand toestemming van het SOVS vereist. De klant dient de buitenlandse

reparatiekosten zelf te voldoen en kan de factuur en andere relevante bescheiden/documenten bij het eigen SOVS in Nederland

indienen (en voor zoveel mogelijk het/de defecte onderdeel/onderdelen mee te nemen). 

Het totaal van de reparatie- en loonkosten die vergoed worden onder deze garantie (inclusief btw) zal nooit meer bedragen dan 

de vergoeding die zou hebben plaatsgevonden wanneer de reparatie in Nederland zou zijn uitgevoerd met een maximum van 

de prijs die door de koper/eigenaar voor de SterOccasion personenauto is betaald aan de Mercedes-Benz dealer die de auto aan 

hem/haar heeft geleverd.

ARTIKEL 4 - Uitsluiting of beëindiging van de SterOccasion garantie.

4.1   Indien een wijziging aan de auto wordt aangebracht die niet door de fabrikant is vrijgegeven.

4.2     Indien auto’s gebruikt worden voor verhuur, taxi, rijschool, transportbedrijf of koeriersdiensten.

4.3   Politie-, brandweer-, ambulance- en alarmdienstauto’s en auto’s die voor gelijksoortige doeleinden worden ingezet.

4.4    Indien de auto gebruikt wordt voor off-road, wedstrijden of races.

4.5    Indien de auto totalloss wordt verklaard (zie ook artikel 3.3).

4.6     Indien de overeengekomen periode is verstreken of - indien van toepassing - het overeengekomen maximale kilometrage

is bereikt.

4.7    Indien er sprake is van enige vorm van fraude.

4.8      Indien de auto wordt overgedragen aan een derde.

4.9      Indien de auto onder enig beslag valt.

4.10   Indien de auto op onrechtmatige wijze aan de klant wordt ontnomen.

4.11    Indien de fabrieksvoorschriften of -instructies met betrekking tot onderhoud,          reparatie en service niet, niet tijdig of 

niet geheel worden opgevolgd. In al deze gevallen bestaat geen recht op tussenkomst bij schade.

ARTIKEL 5 - Te vergoeden door de SterOccasion garantie.

Gedurende de looptijd van de SterOccasion garantie, dus na het verstrijken van de fabrieksgarantie, wordt uw auto bij het 

defect raken van een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel kosteloos, d.w.z. de materiaal- en loonkosten, gerepareerd 

of vervangen, mits het een onderdeel betreft dat is vermeld in artikel 10, met uitzondering van normale gebruiksslijtage

en/of normaal onderhoud en de overige in artikel 3, lid 1 genoemde onderdelen. Het totaal van de reparatie- en loonkosten

die vergoed worden onder deze garantie (inclusief btw) zal nimmer meer bedragen dan de prijs die door de koper/eigenaar

voor de SterOccasion personenauto is betaald aan de Mercedes-Benz dealer die de auto aan hem/haar heeft geleverd.



Automatische transmissie: AlIe elektrische en elektronische componenten - montageplaat koppelomvormer - dichting van

koppelomvormer - pompwiel - stator - hydraulisch regelorgaan - planetair tandwielstelsel - remband (ook afstellen) - koppelings-

platen - kick-down-kabel.

Versnellingsbak/differentieel: (zowel hand- als automatisch geschakeld) Kilometertelleraandrijving - sensor autosnel-

heid - versnellingsbakhuis - differentieel - hui(s)(zen) - versnellingspook - stangenstelsel (bediening bak) - versnellingsbak

selectiekabel - bedieningspookafstelling - achteruitrijlichtschakelaar - alle afdichtingen van bak en differentieel - ingaande as -

uitgaande as - hoofdas - primaire as - secundaire as - synchromeshes - bussen - tandwielen - viervoudig tandwiel - afstel-

ringen - snapveren en borgen - schakelgaffels - selectiegaffel - balladeurassen (inclusief kogels, veren en mecanindusstiften) -

pignon - kroonwiel(en) - satellieten - coquilie(s) - lagers.

Aandrijving: Aandrijfassen - aandrijfas steunlager - cardanas - cardanaslageringen - cardanaskoppelingen - steekassen - 

wielnaven - wielnaafl agers - naafhuizen - naafafdichtingen.

Ophanging: Veerpoten - veren - veerschotels - veerschotellageringen - draagarmen en steunen - fusees - fuseekogels -

schokbrekers (met uitzondering van lekkage) - stabilisatorstang - stabilisatorstanglagering - stabilisatorstangreactiearmen -

silentblocs - gewrichtsrubbers.

Stuurinrichting: Alle elektrische en elektronische componenten die het stuurcomfort verhogen - stuurhuis - tandheugel - 

tandrondsel - stofhoes - spoorstang - spoorstangkogel - hogedrukpomp stuurbekrachtiging - aandrijving hogedrukpomp 

stuurbekrachtiging - hogedrukleidingen - oliereservoir - olieafdichtingen - werkcilinder - stuurkoppeling - kleppenhuis - 

stuurkolom - stuurkolomvergrendeling (hoogte- en diepteverstelling) - hitteschild voor stuurinrichting - mecatronic.

Remsysteem: Hoofdremcilinder - rembekrachtiger - remdrukregelaar - remdrukbegrenzer - remklauwen - wielremcilinders - 

handremkabels - metalen remleidingen - mechanische en hydraulische delen van Anti-Blokkeer-Systeem (ABS).

ARTIKEL 9 - Aanvullende vergoedingen bij een onder deze garantie gedekte reparatie zonder stranding en buiten 

MobiloLife om (van toepassing voor Mercedes-Benz personenauto’s met een kenteken deel I vanaf 1 januari 2004).

Indien de auto als gevolg van een defect niet binnen 24 uur kan worden gerepareerd, zal de klant een vervangende auto ter

beschikking worden gesteld voor de periode dat de auto in de werkplaats reparaties ondergaat, onder de bruikleenvoorwaarden 

van het SOVS met een maximum van 2 dagen. De brandstofkosten zijn voor rekening van de deelnemer. 

Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de MobiloLife voorwaarden zoals vermeld op de Mercedes-Benz Servicepagina’s 

(www.mercedes-benz.nl). 

ARTIKEL 10  - Onderdelen, die vallen onder de dekking van de SterOccasion garantie.

Motor: Complete motor met alle inwendige bewegende delen.

Warmtewisselaar van: Motorolie - koelsysteem - automatische transmissie - turbocompressor - condensor van 

airconditioning - verwarming/airconditioning.

Mechanische motoruitrusting: Koelvloeistofpomp inclusief aandrijving - thermostaat - motorsteunen - antikantelhefboom - 

spruitstukken - verstuivers - brandstofi nspuitpomp - UGR-klep - inspuitleidingen - brandstofopvoerpomp - brandstoffi lterhuis -

brandstofi nspuitgalerij - injectiehuis - gasklephuis - gaskabel - gaspedaaldemper - trillingsdemper.

Elektrische/elektronische motoruitrusting: Onder de garantie vallen alle elektrische en elektronische componenten ten 

behoeve van de brandstofvoorziening van benzine- en dieselmotoren. Tevens alle elektrische en elektronische componenten 

die de ontsteking tot stand brengen bij motoren die benzine als brandstof gebruiken. Startmotor - dynamo - BDP-sensor -

oliedrukzender - olietemperatuurzender - olieniveauzender - koelvloeistofniveauzender - koelvloeistoftemperatuurzender -

thermocontact koelvin - koelvinmotor - brandstofpomp - brandstofopvoerpomp - toerentalsensor - elektroklep - koolstoffi lter - 

UGR-klepschakelaar (op dieselpomp) - elektrische verstuivers - gasklephuis (injectie) - elektroklep voor motorstop -

gloeibougies - voorgloeirelais.

Koppeling: Koppelingsplaat - koppelingsdrukgroep - druk/treklager van koppeling - koppelingsvork - scharnierpunt van

vork - koppelingshuis - hoofdcilinder - werkcilinder - koppelingskabel - automatische stelinrichting.



ARTIKEL 11  - Vragen inzake de SterOccasion garantie.

Voor eventuele vragen of opmerkingen inzake de SterOccasion garantie kunt u terecht bij het SOVS dat uw auto heeft

geleverd.

ARTIKEL 12  - Aansprakelijkheid.

De SterOccasion garantie wordt verleend door de offi ciële Mercedes-Benz dealer die de SterOccasion aan de eigenaar/berijder

heeft geleverd. De offi ciële Mercedes-Benz dealer is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, 

daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade en bedrijfsschade, behoudens voor zover in deze

overeenkomst anders is bepaald. 

ARTIKEL 13 - Nederlands Recht.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen ontstaan in verband met of als gevolg 

van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de in deze overeenkomst

genoemde offi ciële Mercedes-Benz dealer.

ARTIKEL 14 – Accordering SterOccasion garantievoorwaarden.

Accordering van deze voorwaarden vindt plaats door het accepteren van de verkooporder waarop de SterOccasion garantie 

betrekking heeft.

Elektrische uitrusting aan en in carrosserie: (Betreft uitsluitend componenten af-fabriek aangebracht). Audio- en

navigatieapparatuur. Storingen aan alle elektrische en elektronische schakelaars, bekabeling, zenders, ontvangers, 

motorengeheugens en rekeneenheden zoals: verwarming buitenspiegels - verstelling buitenspiegels - automatisch dimmende

binnenspiegel - deurvergrendeling - afstandsbediening van deurvergrendeling (verlies en transponder van de contactsleutel

zijn uitgesloten) - koffer/achterklepbediening  - portierruitverstelling - schuifdak - cabrioletkap - koplampreiniging -

koplampverstelling - interieurverwarming/airconditioning (afvullen is uitgesloten) - achterruitverwarming (beschadiging/

onderbreking van verwarmingselement uitgesloten) - radioantenne verwerkt in ruit (beschadiging/onderbreking van

ruitelement uitgesloten) - ruitenwissermotor inclusief mechaniek en ruitensproeiermotor (vorstschade uitgesloten) - 

dashboardinstrumenten - knipperlicht/alarmlichtautomaat - waarschuwing vergeten verlichting - stoelverwarming -

stoelverstelling - schokbrekers - cruise control - handrem - Anti-Blokkeer-Systeem (ABS) - Anti-Slip-Regeling (ASR) - 

Park Distance Control (PDC) - Electronic Stabilisation Program (ESP®) - boordcomputer - claxon - pyrotechniek veiligheids-

gordels - airbag(s) - zekeringkast - schoksensor.

Het hiervoor genoemde is ook van toepassing wanneer er sprake is van een mechanische storing, zelfs als deze niet het

gevolg is van een elektrische/elektronische oorzaak. Dit geldt ook in het geval dat bij uw auto een vernoemd item niet

elektrisch/elektronisch maar met de hand of langs mechanische weg wordt bediend.

Diversen: Deurklinken - slot handschoenkastje - motorkapsluiting - deursloten - vuIverbinding van brandstoftank -

ontluchtingspijp van brandstoftank - gaspedaal.



2.  De klant kan de SterOccasion personenauto omruilen tegen elke andere SterOccasion personenauto 

vooropgesteld dat:

a)  Deze SterOccasion personenauto dezelfde of een hogere prijs heeft dan de om te ruilen SterOccasion personenauto.

b)  Indien de klant een keuze maakt voor een SterOccasion personenauto met een hogere prijs, de klant de bereidheid

heeft om het verschil in prijs te betalen.

c)  Deze SterOccasion personenauto beschikbaar is in de voorraad van de offi ciële Mercedes-Benz dealer die de personen-

auto geleverd heeft, of zo mogelijk van een van de eigen fi lialen betrokken kan worden.

   d)  Voordat de klant tot omruilen onder deze overeenkomst overgaat, alle zaken aangaande het afl ossen, overzetten of 

bijwerken van een eventuele fi nanciering betreffende de aankoop zijn geregeld door de klant.

e)  De klant alle bijkomende kosten van omruilen (zoals onder andere: vrijwaren, leges, registratie, omzetten van 

fi nanciering/verzekering en administratie) voor zijn/haar rekening neemt.

3.  Deze overeenkomst betreft uitsluitend de SterOccasion personenauto met het op de laatste pagina vermelde

kenteken.

ARTIKEL 15 - Omruilgarantie: 14 dagen of 2.000 kilometer.

1.  Conform de volgende voorwaarden kan de op de laatste pagina beschreven SterOccasion personenauto door 

de hiervoor genoemde klant, gekocht bij de daar genoemde offi ciële Mercedes-Benz dealer worden omgeruild 

vooropgesteld dat:

a)  De SterOccasion personenauto binnen 14 dagen na afl everingsdatum in goede staat en schadevrij (met alle bij de auto 

behorende bescheiden en sleutels) is teruggebracht naar genoemde offi ciële Mercedes-Benz dealer.

b) De SterOccasion personenauto na afl everingsdatum niet meer dan 2.000 kilometer heeft gereden.

c)   De klant aantoonbare argumenten kan aanvoeren die aantonen dat de SterOccasion personenauto niet de eigenschappen 

bezit die hij/zij op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

d)   De offi ciële Mercedes-Benz dealer naar redelijkheid en billijkheid voldoende kans is geboden om de eventuele defecten  

die de kwaliteit en/of betrouwbaarheid betreffen, afdoende te herstellen.

e)  Naar beoordeling van de offi ciële Mercedes-Benz dealer de SterOccasion personenauto in dezelfde staat verkeert als ten

tijde van afl evering aan de klant.

f)  De klant en gebruiker één en dezelfde persoon zijn. Aankopen uit commerciële overwegingen (inzet als bedrijfsmiddel 

of doorverkoop) zijn uitgesloten van omruilgarantie.

g)  Het de offi ciële Mercedes-Benz dealer is toegestaan om onder deze overeengekomen voorwaarden tot omruil over te gaan.



SterOccasion  kwaliteitscertifi caat
Hierbij verklaren wij dat uw SterOccasion personenauto conform de SterOccasion kwaliteitsnormen is gecontroleerd.
Uw SterOccasion personenauto voldoet daarmee aan de strenge kwaliteitseisen van het SterOccasion garantieprogramma.

Autogegevens:

Van toepassing zijn de autogegevens zoals vermeld op het kentekenbewijs deel IA. 

Voor akkoord (een kopie blijft bij de dealer)

Tussen (Naam dealer) 

En (Naam klant)  Voorletters  Dhr. Mw.

Adres van de klant

Straatnaam en huisnummer 

Woonplaats Postcode 

Telefoonnummer Mobiel nummer 

E-mailadres 

         

Garantieperiode in maanden    

Aanschafprijs    

Kenteken    

Afleveringsdatum    

Kilometerstand    

Einddatum omruilgarantie    

Voor akkoord:                                                     Stempel MB-dealer

Datum: Datum:    

(handtekening klant)                                           (handtekening dealer)

Door ondertekening van dit SterOccasion kwaliteitscertificaat gaat klant/koper akkoord met de SterOccasion garantievoorwaarden.
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