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Mercedes-Benz apresenta solução inovadora para 

veículos usados 

 
A Mercedes-Benz Certified, marca de Usados Certificados Mercedes Benz, apresenta uma 

campanha única para viaturas usadas, que visa reforçar a notoriedade da marca e 

oferecer condições exclusivas na aquisição de um veículo usado. 

 

O produto financeiro Select & Drive “Opção Vantagem”, disponível para as viaturas 

usadas da marca com até 18 meses idade contados a partir da data de matrícula, é uma 

solução inovadora que permite ao cliente no final do contrato optar pela decisão que 

considerar mais conveniente: comprar o veículo pelo valor residual fixo estipulado no 

contrato inicial, adquirir o veículo e caso entenda refinanciar o valor do capital em dívida 

ou  devolver a viatura à marca. 

 

Decorre presentemente uma campanha para o Mercedes-Benz Classe B 180d, com ampla 

divulgação nos canais digitais, onde é apresentada a solução financeira “Opção 

Vantagem” evidenciando a competividade de uma renda mensal de 180€, com TAEG 

4,48%; Prazo 36 meses e Montante Total do Crédito 22.915,00€. 

 

O produto Select & Drive Opção Vantagem tem benefícios adicionais como o 

financiamento até 100%, a isenção de pagamento do Imposto de Selo, e condições de 

renda por um prazo flexível de 24 a 60 meses (viaturas usadas máximo 48 meses). 

 

Para informações adicionais da campanha consulte o website oficial da Mercedes-Benz 

Portugal, em www.mercedes-benz.pt. 

http://www.mercedes-benz.pt/
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Exemplo para Classe B 180d usado com matrícula de abril 2018 em contrato de Locação Financeira 

Mobiliária com prazo de 36 meses, renda mensal de 180,00€, entrada inicial 2.761,58€, 30.000 Km por ano, 

taxa anual nominal (TAN) de 3,5% indexada à Euribor 1 mês, média do mês anterior à realização do contrato 

(atualmente a Euribor a 1 mês ascende a – 0,395%), montante total do crédito (MTC) 22.915,00€, TAEG 

4,48%, montante total imputado ao consumidor (MTIC) 25.260,83€ e valor futuro garantido de 15.739,24€. 

Condições ajustáveis ao preço final do veículo. Acrescem comissões de início de contrato no valor de 320,00€ 

e portes mensais de 4,00€. Despesas de legalização e transporte incluídas. IVA incluído à Taxa Legal em 

vigor, imagem da viatura não contratual e sujeito à aprovação da Mercedes-Benz Financiamento. O preço 

indicativo do veículo não limita ou exclui a atribuição de descontos adicionais ou condições mais favoráveis, 

pelo concessionário [ou oficina autorizada] e em caso algum determinam a imposição de um preço fixo ou 

mínimo. Campanha válida para propostas aprovadas até 30-09-2019. 

 


