Jarní servisní akce 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

Autorizovaný servis TATRA - záruka
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 31. 5. 2015.
Kontrola řízení vč. geometrie
1 490 Kč / 1 990 Kč*
 kontrola stavu (poškození),
kontrola vůle ložisek a kulových
kloubů spojovacích táhel řízení
 kontrola činnosti, vůle a těsnosti
servořízení
 kontrola dotažení upevňovacích
šroubů pák řízení u otočných
čepů
 kontrola dotažení upevňovacích
šroubů servořízení a matice
hlavní páky řízení
 kontrola upevnění sloupku řízení,
vůle, polohy příčky volantu,
stavu ložisek a kloubů a stavu
úhlové převodky
 kontrola odklonu a sbíhavosti kol
přední nápravy

kvalitně provedené práce
Kontrola motoru a jeho
systémů
1 990 Kč
 kontrola a seřízení vůle ventilů
 kontrola seřízení trysek a
otevíracích tlaků
 kontrola těsnosti sacího potrubí
 kontrola funkce elektronické
regulace chlazení diagnostikou
TATRA INTEST

Kontrola náprav, pérování a brzd
4 190 Kč / 6 490 Kč*
 kontrola vůle ložisek nábojů kol
 kontrola odklonu kol zadních náprav
 kontrola stavu brzdového obložení
a brzdových bubnů
 kontrola funkce klínového rozvírače,
kontrola stavu brzdových bubnů
a upevnění brzd válců
 kontrola stavu pryžových
vzduchových hadic brzd a hadic
vzduchotlaké soustavy
* Vozidla 8x8 s kombinovaným pérováním. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Navíc ke všem zvýhodněným
servisním balíčkům jako bonus
kontrola akumulátoru a seřízení
světlometů ZDARMA!

Zvýhodněné ceny náhradních dílů
Síť autorizovaný servisů TATRA nabízí 30 položek
originálních náhradních dílů za ceny zvýhodněné proti
běžným o 20 až 25 %. Nabídka platí do 31. 5. 2015.
Příklady náhradních dílů se zvýhodněnou prodejní cenou
běžná
cena - Kč*

doporučená
cena - Kč*

9902005020 vložka interierového filtru

553,-

414,-

4431230260

stírátko

208,-

156,-

4433320520

zrcátko

2 805,-

2 104,-

4434003310

svítilna směrová pravá

204,-

153,-

4433120500

svítilna skupinová pravá

935,-

701,-

TW01018

sada obložení - zákl. rozměr
1 sada = 8ks/nápravu

7 769,-

5 827,-

sada obložení - zákl. rozměr
1 sada = 8ks/nápravu

7 778,-

5 833,-

katalogové č.

TW01021

název

Kompletní seznam cenově zvýhodněných náhradních dílů naleznete na
www.tatra.cz.
* Uvedené ceny jsou bez DPH.

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

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

