
Cea mai simplă modalitate de a comanda piese de schimb  
de origine Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz WebParts.
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Mercedes-Benz WebParts:

Sistemul de comandă online a pieselor de schimb de origine Mercedes-Benz.

Cel mai simplu şi rapid mod…

WebParts vă oferă posibilitatea de a 

comanda piese de origine Mercedes-Benz 

simplu şi rapid utilizând internetul, prin 

încheierea unui parteneriat cu un centru 

autorizat Mercedes-Benz. Iar comanda se 

va efectua în condiţiile stabilite individual 

între dumneavoastră şi partenerul 

dumneavoastră Mercedes-Benz. Aveţi 

astfel acces la catalogul electronic de piese 

(EPC), unde puteţi alege din peste 390.000 

de repere care sunt disponibile în mod 

constant.
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Pentru clienţi satisfăcuţi: Piese de schimb de origine Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.ro/WebParts

Piesele de origine Mercedes-Benz sunt 

special concepute şi testate pentru a se 

potrivi perfect autovehiculelor acestei 

mărci renumite. Datorită standardelor  

ridicate de calitate a materialelor utilizate 

pentru fabricarea pieselor, acestea sunt 

extrem de rezistente, sigure şi economice. 

Tocmai de aceea dumneavoastră şi clienţii

dumneavoastră vă puteţi baza întotdeauna 

pe piesele de schimb de origine

Mercedes-Benz şi le puteţi utiliza cu cea 

mai mare încredere.
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Comandaţi piese de schimb de origine 
Mercedes-Benz prin intermediul 
internetului.

Selectare directă şi comandă, indiferent de oră.

Mai puţin stres, mai multă transparenţă.

Costuri exacte = clienţi satisfăcuţi.

Cu WebParts puteţi face comanda 

dumneavoastră în orice moment doriţi, 

fie că este vorba de piese noi sau recondi-

ţionate. În plus, folosind WebParts aveţi 

acces şi la întregul catalog electronic 

Pe lângă faptul că aveţi acces direct la 

catalogul electronic de piese, WebParts 

simplifică procesul de comandă şi în 

alte privinţe. De exemplu, WebParts 

permite o monitorizare îmbunătăţită a 

reperelor comandate sau identificate şi 

oferă o imagine de ansamblu foarte clară 

asupra ofertelor speciale pe care vi le face 

Când folosiţi WebParts, aveţi întotdeauna 

sub control costurile fiecărei piese de 

schimb, pentru că preţurile pentru piesele 

comandate sunt afişate imediat. Puteţi de 

asemenea negocia condiţiile individuale cu 

de piese (EPC). Şi pentru că ştim cât de 

important este timpul dumneavoastră, 

puteţi să comandaţi 24 de ore pe zi, 7 zile 

pe săptămână de oriunde aveţi conexiune 

la internet.

partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz. 

În plus, puteţi salva comenzile repetitive 

sub formă de şablon, ceea ce înseamnă că 

nu va trebui să introduceţi aceleaşi date la 

fiecare comandă. Acest lucru nu doar că 

economiseşte din timpul dumneavoastră, 

dar vă oferă şi o imagine mai clară asupra 

comenzilor dumneavoastră.

partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz, 

înainte de a face comanda de piese. Astfel 

creşte transparenţa preţurilor şi siguranţa 

comenzilor, şi vă permite să vă planificaţi 

mai bine costurile operaţionale.
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Cum funcţionează  
Mercedes-Benz WebParts.

Pentru a utiliza WebParts, mai întâi trebuie să aveţi un cont special pentru această aplicaţie. 

Puteţi solicita crearea unui asemenea cont folosind formularul de la sfârşitul acestui flyer 

sau prin intermediul site-ului nostru. Veţi fi apoi contactat de unul din centrele autorizate 

Mercedes-Benz pentru a vi se deschide cont de utilizator.

Apoi negociaţi individual cu partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz condiţiile de livrare 

şi plată pentru piesele comandate.

Din acel moment puteţi comanda piese de schimb de origine Mercedes-Benz utilizând 

WebParts – 24 ore/zi.

Conform înţelegerii cu partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz, puteţi ridica piesele 

comandate direct de la acesta sau pot fi livrate direct la locaţia dumneavoastră.

1.

2.

3.

4.
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Bine aţi venit în noua noastră branşă.

Puteţi vedea cât de simplu este să utilizaţi WebParts accesând demonstraţia de pe  
www.mercedes-benz.ro/WebParts.

Avantajele principale ale Mercedes-Benz WebParts
• Materiale de cea mai bună calitate pentru toate piesele de schimb de origine Mercedes-Benz

• Procesul de comandă a pieselor nu este limitat la un anumit orar

• Efort minim prin posibilitatea de comandă online şi acces la catalogul electronic de piese

    complet (EPCnet) al mărcii Mercedes-Benz

• Transparenţa preţurilor

• Afişarea şi calculaţia preţurilor pieselor conform condiţiilor individuale agreate cu

    partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz.

Nu a fost niciodată mai uşor să comandaţi piese de schimb de origine  

Mercedes-Benz!

Logare la Mercedes-Benz WebParts 

După ce vă logaţi cu nume utilizator şi parolă,  
puteţi începe să comandaţi piese de schimb de 
origine Mercedes-Benz.

Realizarea unei comenzi

Pentru a face o comandă, completaţi formularul  
afişat şi trimiteţi-l.

Imagine de ansamblu a comenzii

Aici este afişat un rezumat al tuturor comenzilor 
salvate. 

Oferte

Aici vă sunt afişate ofertele actuale de la  
partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz.
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Deschideţi-vă un cont gratuit  
Mercedes-Benz WebParts. E simplu.

Solicitare deschidere cont WebParts

Pentru a comanda piese de schimb de origine Mercedes-Benz simplu, rapid și flexibil, puteți cere 

să vi se deschidă, în mod gratuit, un cont WebParts. Tot ce trebuie să faceți este să folosiți una 

dintre cele două modalităţi prezentate mai jos, pentru a lua legătura cu noi:

1. Completați formularul online pe care îl găsiți la adresa www.mercedes-benz.ro/WebParts.

sau

2. Completați formularul de mai jos şi trimiteți-l pe fax la 021.2004.630.

În cel mai scurt timp veţi fi contactat de unul din centrele autorizate Mercedes-Benz şi vi se va  

deschide cont WebParts fără să vă coste nimic.

Data, semnătura (ştampila companiei)

Nume Funcţie

Companie

Adresă

Telefon Fax E-mail
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www.mercedes-benz.ro/WebParts
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