AMERIKAI VASAK SZERVIZ HŰSÉGKÁRTYA TÁJÉKOZTATÓ
Az Amerikai Vasak Szerviz Hűségkártya Programja szervizünk hűséges ügyfeleinek kíván
előnyt nyújtani!
Ahogy amerikai autója öregszik, egyre több odafigyelést igényel. Szakembereink kizárólag hivatalos,
gyári alkatrészeket használva, megfizethető áron gondosodnak arról, hogy autója mindig
megbízhatóan üzemeljen. Amerikai gépkocsiját hivatalos, gyári komputeres diagnosztika segítségével
javítjuk, robbantott ábrás gyári alkatrészkereső programmal azonosítjuk a szükséges alkatrészt. Minél
idősebb amerikai gépjárműve, annál nagyobb kedvezményre jogosult szervizünkben! Az autóján
végzett rendszeres szerviz felügyelet komoly hozzáadott értéket képvisel, melyet most induló
Hűségkártya Programunkkal tovább kívánunk erősíteni, hogy autója még többet érjen.

Szerviz Hűségkártyáját igényelje személyesen szervizünkben, mely kedvezményt már az első
szervizlátogatás alkalmával igénybe tud venni!

A táblázatban szereplő munkadíj kedvezmények csak abban az esetben érvényesíthetőek,
amennyiben a szervizelés során felhasznált mindennemű alkatrészt és anyagot a szervizünkben, a
beépítés napján vásároltak meg. Csak alkatrész vásárlása esetén a kedvezmények nem
érvényesíthetőek. Jelen akciónk más, futó kedvezménnyel és szerződésben vállalt engedménnyel
nem vonható össze!
A fenti kedvezmények visszavonásig érvényesek. A jogosultság feltételei: folyamatos szervizeltetés az
Amerikai Vasak szervizében. A Hűségkártya autóra (rendszámra) szól, a kedvezmények
igénybevételére a gépkocsi mindenkori tulajdonosa jogosult.
Várjuk szervizünkben!
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HOGY MIÉRT ÉRDEMES AMERIKAI AUTÓJÁT NÁLUNK
SZERVIZELTETNI VAGY ALKATRÉSZT VÁSÁROLNI HOZZÁ?

TELJES KÖRŰ SZERVIZELÉS, KAROSSZÉRIA
JAVÍTÁS ÉS DIAGNOSZTIKA
KÖZVETLEN ALKATRÉSZ BESZERZÉSSEL
Szervizünk hivatalos gyári, amerikai Ecat, Mopar és ACDelco
alkatrészkereső programokkal, diagnosztikai
műszerrel és eszközökkel felszereltek Ford, Shelby,
Lincoln, Ram, Dodge, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, GMC márkákat illetően. Megbízható és
átlátható szerviz programot kínálunk, hogy teljes biztonságban tudhassa autóját. Karosszéria
ügyintézés tekintetében is teljes körű szolgáltatást nyújtunk, szerződéses viszonyban állunk a
legnagyobb magyarországi biztosító társaságokkal, így a helyi kárfelvételre az esetek többségében
jogosultak vagyunk.

KÖZVETLEN ALKATRÉSZ BESZERZÉS
GARANCIÁVAL

Az amerikai ECAT, MOPAR és ACDelco alkatrészkereső
programokban autójának VIN azonosítása és robbantott
ábrás alkatrész keresés után - az esetek többségében - rövid
átfutási idővel vállaljuk az alkatrészek, tartozékok
beszerzését. Alkatrész árajánlatot 24 órán belül adunk
holland partnerünk segítségével.

DIAGNOSZTIKAI RIPORT
BIZTONSÁGOS AUTÓ ÁTVIZSGÁLÁS

Mindannyian tudjuk, hogy ma egy hibakód-kiolvasó nélkül, a
szervizelés csupán találgatás.
Szervizünk hivatalos gyári, amerikai Ecat, Mopar és
ACDelco alkatrészkereső programokkal, autódiagnosztikai
műszerrel és eszközökkel felszerelt Ford, Shelby, Lincoln,
Ram, Dodge, Chrysler, Cadillac, Chevrolet és GMC márkákat illetően. Az autódiagnosztikai
program segítségével hibakód-kiolvasást és törlést, a gyár által a programban javasolt szoftver- és
programfrissítéseket, továbbá a visszahívásokat is elvégezzük.
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