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Soluções para a sua oficina.
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Como o Mercedes-Benz B2B Connect
apoia a sua empresa.

Peças e Produtos Genuínos Informação de Reparação e de Manutenção

Soluções de Diagnóstico Equipamento de Oficina

O Mercedes-Benz B2B Connect fornece-lhe um fácil e rápido acesso a toda a informação de que necessita para a sua oficina em b2bconnect.mercedes-benz.com 
pois os mais variados requisitos requerem soluções flexíveis. O Mercedes-Benz B2B Connect disponibiliza-lhe uma ampla gama de soluções com informação
de elevada qualidade diretamente a partir do fabricante, assim como produtos e serviços para assegurar o sucesso da sua oficina a longo prazo.



Soluções de Diagnóstico

Equipamento de Oficina

Peças e Produtos Genuínos

Informação de Reparação 
e de Manutenção
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Peças e Produtos Genuínos

Peças e Produtos Genuínos:  
Beneficie da máxima qualidade.
Se há algo com que possa contar, é a qualidade dos produtos Mercedes-Benz, bem como as nossas soluções e serviço irrepreensível.
O Mercedes-Benz B2B Connect permite-lhe aceder ao portal de encomendas WebParts e desta forma a toda a gama de Peças Genuínas e Recondicionadas 
Mercedes-Benz. Pesquise e encomende online diretamente junto da sua oficina autorizada Mercedes-Benz, a qualquer hora do dia.

24 horas por dia, 365 dias por ano. Registe-se agora através do Mercedes-Benz 
B2B Connect e beneficie das muitas vantagens do Portal WebParts.

As suas vantagens:
  Interface esclarecedor e intuitivo.
  Pesquisa rápida de referências de peças específicas do veículo através da 

introdução do número de chassis.
  Acesso a toda a gama de Peças Genuínas, Peças Genuínas Recondicionadas 

e Acessórios Originais Mercedes-Benz.
  Encomenda de peças através da sua oficina autorizada Mercedes-Benz.
  Usufrua das campanhas comerciais de peças promovidas pela sua oficina 

autorizada Mercedes-Benz.

WebParts: sempre disponível para as suas encomendas.
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  Produtos otimizados para uma montagem perfeita em todos os modelos Mercedes-Benz.
  Qualidade premium, ciclo de vida longo.
  Testadas relativamente a segurança.
  Opções flexíveis de encomenda.

  Ampla seleção de óleos especiais originais Mercedes-Benz.
  Desempenho e longevidade categóricos.
  Otimizados para os motores Mercedes-Benz  

(com/sem DPF, AMG, sistemas da cadeia cinemática).

  Gama de produtos de conservação, proteção e limpeza abrangente.
  Preservação da aparência e o valor de revenda do veículo.
  Criados individual e especificamente para superfícies de interior e de exterior dos veículos 

Mercedes-Benz.
  Concebidos a partir de ingredientes ecológicos não agressivos com os materiais.

  Vasto leque de pneus, jantes e conjuntos completos.
  Conformidade com todas as normas de segurança.
  Qualidade premium Mercedes-Benz.

Peças Genuínas Mercedes-Benz Óleo de motor original Mercedes-Benz

Produtos Químicos e Produtos de Conservação Car Care Pneus Mercedes Original 
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Informação de Reparação e de Manutenção

Informação de Reparação e de Manutenção:  
Rápida, segura e eficiente.
Obtenha a informação técnica de que necessita para diagnósticos e reparações de avarias mais rápidos,
resultando em clientes satisfeitos e numa menor quantidade de reclamações.
Aquisição online dos nossos produtos de diagnóstico, a partir do xentry-shop.mercedes-benz.com.

  Rigor na elaboração de orçamentos e faturas.
  Maior rapidez de pesquisa das unidades de trabalho e dos 

processos individuais para intervenções de serviço.
  Informação completa sobre unidades de trabalho, normas, 

tempos médios de execução de reparações e unidades de 
mão-de-obra.

  Utilize e indique os atuais cartões de dados.
  Processo de pesquisa e seleção de peças de forma simples com 

base em imagens.
  Fácil de utilizar através do rápido acesso à informação sobre peças.

  Maior transparência de dados e melhor descrição das intervenções 
de serviço.

  Livre acesso digital a todos os serviços de manutenção e de 
reparação.

  Para clientes: a disponibilidade dos dados digitais é um meio de 
proteção contra o extravio do livro de manutenções. Maior como-
didade na eventualidade de deslocações ao estrangeiro e maior 
retenção de valor do veículo usado

 Informação de reparação e de manutenção definida pelo fabricante,    
    específica do veículo.
 Informação atualizada para ótimos serviços de manutenção e de   
    reparação de acordo com as especificações do fabricante.
  Rápida produção de fichas de manutenção específicas do veículo.

  Solução digital online para reportar anomalias relacionadas 
    com os veículos.
  Várias opções de pesquisa de soluções de reparação de anomalias, 

e processamento de dados de diagnóstico referentes à principal 
causa.

Mão-de-Obra (ASRA)

Informação Sobre Peças

Livro de Manutenção Digital (DSB)

Sistema de Informação de Oficina (WIS)

XENTRY TIPS
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Soluções de Diagnóstico 

Diagnóstico:  
Soluções rápidas nas quais poderá confiar.
As soluções específicas de diagnóstico ajudam a identificar rapidamente potenciais avarias nos veículos dos clientes, por forma a que possa 
responder em tempo útil aos necessários processos de reparação e de manutenção. 
Pesquise em b2bconnect.mercedes-benz.com e encomende diretamente através da XENTRY Shop.
Relativamente aos restantes mercados, por favor contacte o Market Performance Center Mercedes-Benz do seu país.

  Uma ferramenta de diagnóstico para todas as séries de modelos Mercedes-Benz.
 Diagnósticos mais rápidos e fiáveis graças ao kit de diagnóstico genuíno do    
    fabricante.
  Máxima eficiência através da conclusão rápida do diagnóstico do veículo.
  Diagnóstico de avarias assistido.
  Atualização constante do software das unidades de controlo.
  Dados de diagnóstico sempre atualizados com o XENTRY Update Service.
  Configuração inicial rápida e simples e ainda apoio abrangente a nível de 

hardware e software.

  Pack de software obrigatório por lei.
 Permite efetuar diagnósticos com PCs standard e dispositivos Pass Thru.
  Aplicação total das capacidades de diagnóstico, desde testes rápidos,
    programação e até à limpeza da memória de avaria.
  Para unidades de controlo de veículos ligeiros de passageiros e de comerciais 

ligeiros homologados em conformidade com as normas Euro 5 ou Euro 6, 
bem como veículos comerciais pesados homologados em conformidade com 
a norma Euro VI.

XENTRY Diagnostic Systems 

XENTRY Pass Thru EU
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Equipamento de Oficina

Equipamento de Oficina:  
Sucesso através de profissionalismo.
Independentemente das necessárias reparações serem simples ou complexas, os equipamentos de oficina adequados e as ferramentas especiais 
Mercedes-Benz permitir-lhe-ão realizar serviços em veículos Mercedes-Benz de todas as idades. 
Encomende na XENTRY Shop (xentry-shop.mercedes-benz.com).

  Reparações rápidas e seguras.
  Desenvolvidas especialmente para a reparação e a manutenção de todos os 

veículos Mercedes-Benz e agregados.
  Aumento da eficiência da oficina graças à menor duração da reparação.

  Reparações rápidas e seguras.
  Maior satisfação dos clientes, menor quantidade de reclamações.
  Redução de custos através da partilha de utilização pela gama de modelos.

Ferramentas Especiais Equipamento de Oficina
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Comece já a usufruir das vantagens do 
Mercedes-Benz B2B Connect!

b2bconnect.mercedes-benz.com

Registe-se aqui:Contactos:

800 200 206 
www.mercedes-benz.pt



Sobre a informação apresentada nesta brochura: Sobre a informação apresentada nesta brochura: poderão ter sido realizadas alterações ao produto 
após a data de impressão desta brochura (05/2020). O fabricante reserva o direito de efetuar alterações ao design, formato, cor e especificações durante 
o período de entrega, desde que essas alterações, tendo em conta os interesses do fornecedor, sejam consideradas razoáveis em relação ao comprador. 
Onde o fornecedor ou o fabricante utilizarem símbolos ou números para descrever uma encomenda ou o assunto de uma encomenda, nenhuns direitos 
podem derivar apenas a partir destes.
As imagens podem apresentar acessórios e itens de equipamento opcional que não façam parte das especificações de fábrica. As cores podem diferir 
ligeiramente das apresentadas na brochura, devido às limitações do processo de impressão. Esta publicação é distribuída internacionalmente. A informação 
sobre normas legais, jurídicas e fiscais e os efeitos produzidos, aplicam-se apenas à República Federal da Alemanha à data de impressão desta publicação. 
Para obter informações mais atualizadas, por favor contacte o seu Concessionário ou Oficina Autorizada Mercedes-Benz.

Fornecedor: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70327 Estugarda, GSP/BW, Impresso em Portugal


