
Mercedes-Benz henkilöautot huoltohinnasto 2022 
Huollot suoritetaan käyttäen vain alkuperäisiä Mercedes-Benz -varaosia ja premium –öljyjä – 2 vuoden takuulla. 

Huoltohinnasto voimassa vain Suomen Autohuolto Oy:n Oulun valtuutetussa Mercedes-Benz –merkkihuollossa. 

  
A-sarja , B-sarja , CLA, GLA, 

GLB 
Ei koske AMG -malleja 

C-sarja, E-sarja, S-sarja, CLS, 
CLK, CL, SLK, SLC, SL, ML, 

GLK, GLC, GLE, GLS, G-sarja, 
Mercedes Maybach –mallit 

Ei koske AMG -malleja 

Kaikki Mercedes-Benz 
täyssähkömallit 

A-huolto, sisältäen: 
- Ajoneuvon huoltotietojen tarkastus ja 
huoltoilmaisimen nollaus 
- Valmistajan määrittämät tarkastuskohteet 
A-huollon listan mukaisesti 
- Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto 
(Polttomoottorilla varustetut mallit) 
- Pölysuodattimen vaihto (tietyt mallit) 
- Huollon kirjaus huoltokirjaan/sähköiseen 
huoltohistoriaan 
- Mahdollisten tehdaskampanjoiden tarkistus 
ja suorittaminen 
- 2 vuoden takuu työlle ja alkuperäisille 
Mercedes-Benz varaosille 
- Veloitukseton Mobilo -liikkuvuusturva 

5 vuotta tai vanhemmat 

169€ 
 

0-4 vuoden ikäiset: 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

5 vuotta tai vanhemmat 

209€ 
 

0-4 vuoden ikäiset: 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

Kaikki malliversiot ja 
vuosimallit 

139€ 

B-huolto, sisältäen: 
- Ajoneuvon huoltotietojen tarkastus ja 
huoltoilmaisimen nollaus 
- Valmistajan määrittämät tarkastuskohteet 
B-huollon listan mukaisesti 
- Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto 
(Polttomoottorilla varustetut mallit) 
- Raitisilmasuodattimen vaihto (tietyt mallit) 
- Pölysuodattimen vaihto (tietyt mallit) 
- Huollon kirjaus huoltokirjaan/sähköiseen 
huoltohistoriaan 
- Mahdollisten tehdaskampanjoiden tarkistus 
ja suorittaminen 
- 2 vuoden takuu työlle ja alkuperäisille 
Mercedes-Benz varaosille 
- Veloitukseton Mobilo –liikkuvuusturva 

5 vuotta tai vanhemmat 

279€ 
 

0-4 vuoden ikäiset: 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

5 vuotta tai vanhemmat 

309€ 
 

0-4 vuoden ikäiset: 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

Kaikki malliversiot ja 
vuosimallit 

179€ 
EQS: ENERGIZING AIR CONTROL Plus -

lisävarusteen HEPA -suodattimen 
vaihto hinnoitellaan erikseen. 

A1-huolto, sisältäen: 
- A-huolto 
+ jarrunesteen vaihto 
 

5 vuotta tai vanhemmat 

219€ 
 

0-4 vuoden ikäiset: 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

5 vuotta tai vanhemmat 

259€ 
 

0-4 vuoden ikäiset: 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

Kaikki malliversiot ja 
vuosimallit 

189€ 

B1-huolto, sisältäen: 
- B-huolto 
+ jarrunesteen vaihto 
 

5 vuotta tai vanhemmat 

329€ 
 

0-4 vuoden ikäiset: 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

5 vuotta tai vanhemmat 

359€ 
 

0-4 vuoden ikäiset: 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

Kaikki malliversiot ja 
vuosimallit 

229€ 
EQS: ENERGIZING AIR CONTROL Plus -

lisävarusteen HEPA -suodattimen 
vaihto hinnoitellaan erikseen. 

A3-huolto, sisältäen: 
- A-huolto 
+ polttoainesuodatin (dieselmallit) 
+ sytytystulpat (bensiinimallit) 
+ moottorin ilmansuodatin 
 

Hinta alkaen 

269€ 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

Hinta alkaen 

309€ 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

 

 

  



Mercedes-Benz henkilöautot huoltohinnasto 2022 
Huollot suoritetaan käyttäen vain alkuperäisiä Mercedes-Benz -varaosia ja premium –öljyjä – 2 vuoden takuulla. 

Huoltohinnasto voimassa vain Suomen Autohuolto Oy:n Oulun valtuutetussa Mercedes-Benz –merkkihuollossa. 

  
A-sarja , B-sarja , CLA, GLA, 

GLB 
Ei koske AMG -malleja 

C-sarja, E-sarja, S-sarja, CLS, 
CLK, CL, SLK, SLC, SL, AMG 
GT, SLS AMG, ML, GLK, GLC, 
GLE, GLS, G-sarja, Mercedes 

Maybach –mallit 
Ei koske AMG -malleja 

Kaikki Mercedes-Benz 
täyssähkömallit 

B3-huolto, sisältäen: 
- B-huolto 
+ polttoainesuodatin (dieselmallit) 
+ sytytystulpat (bensiinimallit) 
+ moottorin ilmansuodatin 

Hinta alkaen 

379€ 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

Hinta alkaen 

409€ 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 
 A5-huolto, sisältäen: 

- A-huolto 
+ polttoainesuodatin (dieselmallit) 
+ sytytystulpat (bensiinimallit) 
+ moottorin ilmansuodatin 
+ jarrunesteen vaihto 

Hinta alkaen 

319€ 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

Hinta alkaen 

359€ 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 
 B5-huolto, sisältäen: 

- B-huolto 
+ polttoainesuodatin (dieselmallit) 
+ sytytystulpat (bensiinimallit) 
+ moottorin ilmansuodatin 
+ jarrunesteen vaihto 

Hinta alkaen 

429€ 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 

Hinta alkaen 

459€ 
Kysy tarjous 

huoltoneuvojaltamme! 
 

A7-huolto, sisältäen: 
- A-huolto 
+ automaattivaihteistoöljyn vaihto 
+ automaattivaihteiston öljynsuodattimen 
vaihto 

5 vuotta tai vanhemmat 

509€ 
0-4 vuoden ikäiset: 

Kysy tarjous 
huoltoneuvojaltamme! 

5 vuotta tai vanhemmat 

565€ 
0-4 vuoden ikäiset: 

Kysy tarjous 
huoltoneuvojaltamme! 

 Mallit 9G Tronic -vaihteistolla + 300€ + 300€  

B7-huolto, sisältäen: 
- B-huolto 
+ automaattivaihteistoöljyn vaihto 
+ automaattivaihteiston öljynsuodattimen 
vaihto 

5 vuotta tai vanhemmat 

619€ 
0-4 vuoden ikäiset: 

Kysy tarjous 
huoltoneuvojaltamme! 

5 vuotta tai vanhemmat 

665€ 
0-4 vuoden ikäiset: 

Kysy tarjous 
huoltoneuvojaltamme! 

 Mallit 9G Tronic -vaihteistolla + 300€ + 300€  

A9-huolto, sisältäen: 
- A-huolto 
+ automaattivaihteistoöljyn vaihto 
+ automaattivaihteiston öljynsuodattimen 
vaihto 
+ jarrunesteen vaihto 

5 vuotta tai vanhemmat 

559€ 
0-4 vuoden ikäiset: 

Kysy tarjous 
huoltoneuvojaltamme! 

5 vuotta tai vanhemmat 

609€ 
0-4 vuoden ikäiset: 

Kysy tarjous 
huoltoneuvojaltamme! 

 Mallit 9G Tronic -vaihteistolla + 300€ + 300€  

B9-huolto, sisältäen: 
- B-huolto 
+ automaattivaihteistoöljyn vaihto 
+ automaattivaihteiston öljynsuodattimen 
vaihto 
+ jarrunesteen vaihto 

5 vuotta tai vanhemmat 

669€ 
0-4 vuoden ikäiset: 

Kysy tarjous 
huoltoneuvojaltamme! 

5 vuotta tai vanhemmat 

709€ 
0-4 vuoden ikäiset: 

Kysy tarjous 
huoltoneuvojaltamme! 

 Mallit 9G Tronic -vaihteistolla + 300€ + 300€  
Yleisimmät lisäpalvelut 

Määräaikaiskatsastus  55€ 
Sis. päästömittauksen. 
Ilmastoinnin huolto  79€ 
Kylmäaine veloitetaan erikseen menekin mukaisesti. 
Huollon sijaisauto  55€ / päivä 
07:30-16:45 väliselle ajalle. 
Nouto- ja palautuspalvelu 39€ 
15km säteellä toimipisteestä 

Auton sisäpuhdistus  50€ 
Penkit+lattiat imurointi, lasit puhd., pintojen pyyhintä. 
Auton käsinpesu  25€ 
Henkilöautot 
Rengashotelli ja allevaihto 89€ / kausi 
Sis. allevaihto, säilytys, vakuutus ja pesu. 
Rengassarjan allevaihto  30€ 
Renkaiden kausivaihto huollon yhteydessä. 

 


