
      

SZANOWNI PAŃSTWO,

Pragnę  zaprosić do  korzystania  z  naszych  usług.  Od  40  lat  działamy  na  rynku
motoryzacyjnym  -  przez  23  lata  jako  Autoryzowany  Serwis  Renault,  a  od  styczna  2015  r.
poszerzyliśmy  swoją  działalność  o  serwis  wielomarkowy  Motrio -  markę  grupy  Renault.
Jesteśmy pierwszym serwisem tej  marki  na Dolnym Śląsku. Zdobyte przez lata doświadczenie
pozwala  dokonywać  napraw  na  wysokim  poziomie  z  zachowaniem  procedur  i  standardów
Renault.  Dysponujemy  specjalistycznymi  narzędziami  oraz  oryginalnym  komputerem
diagnostycznym  Renault-Clip.  Nasi  mechanicy  pracują  w  firmie  od  początku  jej  działalności,
posiadają  fachową  wiedzę  zdobytą  przez  lata  pracy  oraz  poprzez  szkolenia  w  Centrum
Szkoleniowym Renault.

Zapewniamy  Państwu  wysokiej  jakości  części  zamienne  Motrio,  oryginały  Renault  
i  porównywalne  zamienniki  w  atrakcyjnych  cenach  oraz  gwarantujemy  jakość  usług
Autoryzowanego Serwisu w cenach zbliżonych do niezależnych warsztatów.

Przynależność  do  sieci  Motrio  upoważnia  Nas  do  wykonywania  przeglądów  okresowych  
w  samochodach Renault bez ryzyka utraty gwarancji.

Nasze motto to:     ”Wysoka jakość za niską cenę”  

Oferujemy kompleksową obsługę Państwa floty w zakresie:
- przeglądy gwarancyjne
- mechanika pojazdowa
- serwis klimatyzacji
- sprzedaż części zamiennych 
- blacharstwo samochodowe - lakiernictwo
- bezgotówkowe rozliczenie szkód komunikacyjnych 
- holowanie pojazdów
- ubezpieczenia komunikacyjne, również w konkurencyjnych pakietach dealerskich - 
  do wyboru 18 firm ubezpieczeniowych
- sprzedaż nowych samochodów Renault i Dacia
- sprzedaż samochodów używanych
- komis samochodowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - ZAPRASZAMY codziennie: pn. - pt. w godz. 8 – 16.
tel. 74 815 75 75, 507 079 860

           Jacek Kubański                                                                              
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Wszystkie czynności serwisowe zalecane przez Renault, części* i robocizna:

Przykładowe ceny netto usług dla Renault Master III lift  i  Master IV

Przegląd 40 tys.              -               546,  00 zł  
Zawiera: robociznę, olej 8,6 l, podkładka korka spustu oleju, filtr oleju, filtr pyłkowy 

Przegląd 80 tys.              -               769,00 / 859  ,00 zł  
Zawiera: robociznę, olej 8,6 l, podkładka korka spustu oleju, filtr oleju, filtr pyłkowy, filtr 
powietrza, filtr paliwa (wkład / z obudową)

Przegląd 120 tys.            -               713  ,00 zł  
Zawiera: robociznę, olej 8,6 l, podkładka korka spustu oleju, filtr oleju, filtr pyłkowy, płyn 
hamulcowy

Przegląd 160 tys.            -               1   587,00 / 1     677  ,00 zł  
Zawiera: robociznę, olej 8,6 l, podkładka korka spustu oleju, filtr oleju, filtr pyłkowy, filtr 
powietrza, filtr paliwa (wkład / z obudową), zestaw paska osprzętu, płyn chłodniczy

*wycena na podstawie cen oryginałów (filtr oleju, filtr paliwa, zestaw paska akcesoriów) i zamienników 
wysokiej jakości (pozostałe filtry), olej Renault Motrio 5W30 z normą RN0720

Dodatkowe usługi ceny netto:

Wymiana klocków hamulcowych przód / tył: 104,00 zł 

Serwis klimatyzacji: 120,00 zł

Dezynfekcja klimatyzacji (utlradźwiękowa): 54,00 zł

Diagnostyka komputerowa Clip:  100,00 zł

Wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód / tył: 117,00 zł / 143,00 zł

Wymiana koła dwumasowego z demontażem/montażem skrzyni biegów: 910,00 zł

Demontaż/naprawa/montaż/ skrzyni biegów: od 1.040,00 zł

Stawka roboczogodziny na pozostałe usługi mechaniczne netto: 130,00 zł

Rabat na części zamienne: 13%
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