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Autoservis Mnichovo Hradiště

Porouchalo se vám auto nebo jeho část? Nebo se chystáte na delší cestu a chcete mít jistotu,
že na vašem autě nemáte žádné skryté závady, které by vás mohly
překvapit? Autoservis Mnichovo Hradiště je tu pro vás, aby vám s těmito problémy pomohl.
Nabízíme vám profesionální servisní služby pro všechny značky
aut. Kromě přívětivého a rychlého jednání od nás můžete očekávat i nadstandardní služby.
Jednou z výhod, proč nechat vaše auto opravit právě v našem servisu v Mnichově Hradišti je
možnost zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy.
Co vše si můžete přát v našem autoservisu? Provádíme například výměnu oleje a olejového
filtru, výměnu brzdových destiček, čelního okna, tlumičů, rozvodového řemene, palivového a
vzduchového filtru, nebo brzdové kapaliny.
Připravujeme vozy na STK a také zajišťujeme kontrolu emisí a STK a to jak osobní tak i
užitková vozidla, provádíme montáž tažných zařízení, autorádií apod. V našich
servisních službách také nechybí klempířské a lakýrnické práce a spousta dalších
činností.Téměř nic není nemožné. Obraťte se na nás, rádi vám poradíme a navrhneme nejlepší
řešení.

Jsme smluvní servis České pojišťovny a ČSOB pojišťovny - vyřizujeme ale všechny pojistné
události vozů pojištěných nejen u těchto společností.
Prodáváme originální i neoriginální náhradní díly, mezi tyto díly mohou patřit i tažné zařízení,
pneumatiky, autorádia nebo autodoplňky. Můžeme vám také zajistit reklamní polepy na vozidla.
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Naše firma působí na trhu již od roku 1991 a za tu dobu získala spoustu spokojených zákazníků
a to především díky profesionálnímu a rychlému jednání. Nechte se také mile
překvapit a svěřte své auto našim zkušeným automechanikům. Kromě autoservisu provozujeme
také autopůjčovnu osobních a užitkových vozů - dodávek i minibusů. Můžete si tedy po dobu,
kdy bude vaše auto v opravě zapůjčit jiné vozidlo přímo od nás přesně podle vašich potřeb.
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