
AUTORIZOVANÝ SERVIS

Akčná zimná prehliadka pre vozidlá TATRA

Vlastníte vozidlo TATRA starie ako 3 a viac rokov?

Navštívte autorizovaný servis TATRA, ktorý vám prináša 
zvýhodnenú ponuku servisných služieb 
a náhradných dielov.



Autorizovaný servis TATRA - záruka kvalitne prevedenej práce

Servisovaním v autorizovaných servisoch TATRA získate:
 � opravy podľa pokynov a pravidiel výrobcu
 � rýchle opravy za použitia predpísaných postupov a nástrojov 
 � použitie originálnych náhradných dielov
 � úsporu času, úsporu nákladov na opravu

Autorizovaný neznamená drahý!

Nechajte si odborne skontrolovať svoju tatrovku. Pripravili 
sme pre vás akčné servisné balíčky a zvýhodnenú ponuku 
náhradných dielcov s platnosťou do 29. 2. 2016.

Základná prehliadka
79,90 EUR
kontrola:

 � napnutie remeňa alternátora 
 a kompresora klimatizácie

 � vstrekovacích trysiek 
 a nastavenie otváracích tlakov 
 vstrekovačov

 � filtračnej vložky v čističi vzduchu

 � filtračnej vložky jemného 
 a hrubého čističa paliva

 � stavu brzdového obloženia a brzdových bubnov

 � funkcia odkaľovacích šroubov a vypustenie kondenzátu zo vzducho-
jemov

 � filtračnej vložky v kondenzačnej jímke a vysúšači vzduchu

 � nastavenie regulátora tlaku vzduchu

 � funkcie žhavenia a zariadenia pre studený štart motora

 � stavu a dobíjania akumulátorových batérii



Autorizovaný servis TATRA - záruka kvalitne prevedenej práce

Ku každej zvýhodnenej 
servisnej prehliadke 

naviac darček!

Špeciálna prehliadka 
Systém AdBlue
15,90 EUR 
kontrola:

 �  systému diagnostikou SCR

 � tesnosti systému 

 � vzduchovej filtračnej 
vložky v systému

 � vypustenie nečistôt a vody 
z nádrže AdBlue

Špeciálna prehliadka - Riadenie 
a geometria prednej nápravy
39,90 EUR a *62,90 EUR
kontrola:

 �  odklonu a zbiehavosti kolies prednej 
nápravy

 � vôle ložísk a guľových kĺbov 
mechanizmu riadenia

 � dotiahnutie pák riadenia u otočných 
čapov, servoriadenia a hlavnej páky 
riadenia

* Vozidlá 8x8. 
Uvedené ceny sú bez DPH.



Zvýhodnené ceny náhradných dielov

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
tel.: +420 556 493 089, e-mail: servis@tatra.cz

Sieť autorizovaných dílerov a servisov TATRA ponúka 
vybrané originálne náhradné diely za ceny zvýhodnené 
oproti bežným až o 20%. Ponuka platí do 29. 2. 2016. 

Príklady náhradných dielov so zvýhodnenou predajnou cenou

Originálne náhradné diely za prijateľné ceny poskytované 
spoločne s profesionálnym servisom vám dávajú záruku 
efektívnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky 
vašich vozidiel TATRA!

Kompletné informácie o cenovo zvýhodnených náhradných dieloch 
nájdete u autorizovaných dílerov a servisov TATRA.

 � vložka čističa vzduchu

 � peľový filter do kúrenia

 � palivový filter

 � palivový filter AD blue

 � filter motorového oleja

 � vložka kondenzačnej jímky

 � vložka do vysúšača vzduchu

 � vysúšač vzduchu

 � ohrievač vzduchu motora

 � odvodňovací ventil pod 
vzduchojem

 � elektroventil

 � odpojovač batérie

 � hlavní svetlomet

 � obrysové bočné svetlo

 � pozičné svetlo

 � hlavný svetlomet nad radlicou 
pre cestárov


