Samochody klasyczne.
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Do tych niezapomnianych aut należą:
• Mercedes 770
• Mercedes Silver Arrows
• Mercedes 300 SL “gullwing”
• Mercedes 600
Ośrodek Mercedes-Benz Classic Center w Fellbach powstał z myślą o
otoczeniu należytą troską klasyków marek Daimler, Benz, Mercedes i
Mercedes-Benz. Centrum nie spełnia jedynie roli muzeum, lecz uchodzi na
całym świecie za obowiązkowy przystanek dla właścicieli samochodów
zabytkowych, którzy chcą zachować swojego zabytkowego mercedesa w
idealnym, oryginalnym stanie.

Samochody klasyczne.

Klienci centrum Mercedes-Benz Classic Center czerpią korzyści z
bezpośredniego dostępu do wszystkich, kluczowych zasobów producenta.
Obejmują one między innymi obszerne archiwa firmy, ośrodki laboratoryjnobadawcze, know-how zdobyte podczas konstrukcji prototypów oraz
nowoczesną technologię. Cel jest jeden: stare pojazdy mają pozostać
wiernie oryginałowi.
Warsztat Mercedes-Benz Classic Center restauruje, naprawia oraz serwisuje
wszystkie - bez wyjątku - samochody marek Daimler, Benz, Mercedes i
Mercedes-Benz sprzedawane od 1886. Renowacja jest wykonywana w
oparciu o Przewodnik lakierniczy opracowany w kooperacji z marką Standox.

In good hands.

▲

Wszystkie samochody klasyczne prezentowane w salonie w ośrodku
Mercedes-Benz Classic Center zostały poddane szczegółowym testom i
analizom. Tyczy się to również zabytkowych kabrioletów, które ośrodek
udostępnia do wynajęcia każdego roku od kwietnia do października.
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