
AUTORIZOVANÝ SERVIS

Akční zimní prohlídka pro vozidla TATRA

Vlastníte vozidlo TATRA starší 3 a více let?

Navštivte autorizovaný servis TATRA, který vám přináší 
zvýhodněnou nabídku servisních služeb 
a náhradních dílů.



Autorizovaný servis TATRA - záruka kvalitně provedené práce

Servisováním u autorizovaných servisů TATRA získáte:
 � opravy dle pokynů a pravidel výrobce
 � rychlé opravy za použití předepsaných postupů a nástrojů 
 � použití originálních náhradních dílů
 � úsporu času, úsporu nákladů na opravu

Autorizovaný neznamená drahý!

Nechte si odborně zkontrolovat svoji tatrovku. Připravili 
jsme pro vás akční servisní balíčky a zvýhodněnou nabídku 
náhradních dílů s platností do 29. 2. 2016.

Základní prohlídka
1 999,- Kč
kontrola:

 � napnutí řemene alternátoru 
 a kompresoru klimatizace

 � vstřikovacích trysek a seřízení  
 otevíracích tlaků vstřikovačů

 � filtrační vložky v čističi 
 vzduchu

 � filtrační vložky jemného 
 a hrubého čističe paliva

 � stavu brzdového obložení a brzdových bubnů

 �  funkce odkalovacích šroubů a vypuštění kondenzátu ze 
vzduchojemů

 �  filtrační vložky v kondenzační jímce a vysoušeči vzduchu

 �  seřízení regulátoru tlaku vzduchu

 �  funkce žhavení a zařízení pro studený start motoru

 �  stavu a dobíjení akumulátorových baterií



Autorizovaný servis TATRA - záruka kvalitně provedené práce

Ke každé zvýhodněné 
servisní prohlídce 

navíc dárek!

Speciální prohlídka 
Systém AdBlue
390,- Kč 
kontrola:

 �  systému diagnostikou SCR

 �  těsnosti systému 

 �  vzduchové filtrační vložky 
v systému

 � vypuštění nečistot a vody 
z nádrže AdBlue

Speciální prohlídka 
Řízení a geometrie přední 
nápravy
999,- Kč a *1 599,- Kč
kontrola:

 �  odklonu a sbíhavosti kol přední 
nápravy

 �  vůle ložisek a kulových kloubů 
mechanizmu řízení

 �  dotažení pák řízení u otočných čepů, 
servořízení a hlavní páky řízení

* Vozidla 8x8. 
Uvedené ceny jsou bez DPH.



Zvýhodněné ceny náhradních dílů

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

Síť autorizovaný dealerů a servisů TATRA nabízí 
vybrané originální náhradní díly za ceny zvýhodněné 
proti běžným až o 20%. Nabídka platí do 29. 2. 2016. 

Příklady náhradních dílů se zvýhodněnou prodejní cenou

Originální náhradní díly za přijatelné ceny poskytované 
společně s profesionálním servisem vám dávají záruku 
efektivnosti, spolehlivosti a bezpečnosti 
provozu vašich vozidel TATRA!

Kompletní informace o cenově zvýhodněných dílech najdete u autorizo-
vaných dealerů a servisů TATRA.

 � vložka čističe vzduchu

 � pylový filtr do topení

 � filtr paliva

 � filtr paliva AD BLUE

 � filtr oleje motoru

 � vložka do kondenzační jímky

 � vložka do vysoušeče vzduchu

 � vysoušeč vzduchu

 � ohřívač vzduchu motoru

 � ventil odvodňovací pod 
vzduchojem

 � elektroventil

 � odpojovač baterie

 � hlavní světlomet

 � světlo obrysové boční

 � poziční světlo

 � hlavní světlomet nad radlicí 
pro silničáře


