Serwis Informacyjny o Lesku

©koda Auto Serwis
Firma Auto Bączek jest autoryzowanym dealerem marki &Scaron;KODA. Zajmujemy się sprzedażą
nowych i używanych samochodów oraz oryginalnych części i akcesoriów tej marki. Oferujemy także
obsługę posprzedażną i serwisową. Posiadamy własne Centrum Napraw Powypadkowych oraz Okręgową
Stację Kontroli Pojazdów.
Twoja jazda próbna &Scaron;KODĄ Umów się na jazdę
-Citigo
-Nowa Fabia
-Rapid
-Octavia
-Nowy Sperb

Nasza oferta:
-Wymiana klocków hamulcowych.
-Profesjonalna wymiana opon.
-Przegląd okresowy. Regularny przegląd techniczny samochodów marki Skoda.
-Serwis klimatyzacji. Kompleksowa kontrola sprawności klimatyzacji.
-Kontrola LPG. Kompleksowa kontrola instalacji gazowej.
-Sprawdzenie stanu technicznego samochodu potwierdzone świadectwem.
Auta Używane
Nasz salon oferuje Państwu również sprzedaż samochodów używanych wraz z możliwością
pozostawienia używanego auta w rozliczeniu. Umożliwi to Państwu ograniczenie formalności związanych
ze sprzedażą używanego samochodu do minimum oraz ułatwi proces zakupu nowego samochodu.
ZAPEWNIAMY:
-używane samochody z pewnego źródła,
-gwarantowany i sprawdzony stan techniczny oferowanych samochodów używanych,
-możliwość pozostawienia używanego auta w rozliczeniu,
-atrakcyjne warunki finansowania (kredyt , leasing).
Czy wiesz, co jest sercem Twojej &Scaron;KODY?
Atrakcyjna oferta na wymianę rozrządu to wiele korzyści nie tylko dla Ciebie, ale i dla Twojej Skody:
Oryginalność w cenie
Czy wiesz, co jest sercem Twojej &Scaron;KODY?
http://lesko.net.pl/lesko
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To jej dynamiczny i niezawodny silnik, a dokładniej jego układ rozrządu. Pamiętaj o nim! By móc
cieszyć się niezawodnością i pełnią klasy swojego auta, pamiętaj o wymianie układu rozrządu zgodnie z
zaleceniami dla danego modelu i wybieraj dla niego tylko Oryginalne Części. To chyba jasne, że Ty i
Twoja &Scaron;KODA zasłużyliście na najlepsze.
Pamiętaj, by rozrząd wymieniać na czas, zgodnie z zaleceniami dla Twojego modelu. Przerwanie paska
rozrządu może spowodować wiele uszkodzeń silnika i unieruchomienie auta Zrób przegląd za 249 zł a
otrzymasz olej gratis
Serwis napraw blacharsko-lakierniczych
Jeśli podczas wypadku nadwozie i lakier Twojego samochodu uległy zniszczeniu, nasz serwis
blacharsko-lakierniczy usunie wszelkie usterki zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi
Oryginalnych Części &Scaron;KODA. Jest to ważne nie tylko ze względu na Twoje bezpieczeństwo, ale
również na użyteczność i zachowanie wartości samochodu.
Złap korzystną ofertę
Zapisz się do końca wakacji i na wymianę rozrządu lub odwiedź najbliższy Autoryzowany Serwis
&Scaron;KODY:
Oferujemy:
naprawę połączoną z kompleksową likwidacją szkody, bez konieczności odwiedzania Zakładu
Ubezpieczeń. (W naszej siedzibie, w komfortowych warunkach i z fachową pomocą naszych specjalistów
zgłosicie Państwo szkodę komunikacyjną i załatwicie wszelkie formalności związane z jej likwidacją),
-samochód zastępczy na czas trwania naprawy,
-ekspresowe naprawy drobnych uszkodzeń i renowację lakieru,
-bezgotówkowe rozliczenia napraw w Zakładem Ubezpieczeń.
Używamy:
specjalistycznych urządzeń i technik naprawczych ( ramy do napraw blacharskich, szwedzkiej firmy CarO-Liner z komputerowym pomiarem karoserii firmy Car Tronic),
bezpyłowej strefy przygotowawczej LUTRO® do aplikacji podkładów i gruntu,
bezpyłową kabinę do lakierowania renowacyjnego (LUTRO® Luft- und Trockentechnik GmbH).
Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zakresu i szczegółowych warunków napraw blacharskolakierniczych, skontaktuj się z nami.
Auto Bączek
ul. Gumniska 36a, 33-100 Tarnów
Godziny otwarcia SALON SERWIS
Poniedziałek: 8:00-18:00 7:00-21:00
Wtorek: 8:00-18:00 7:00-21:00
Środa: 8:00-18:00 7:00-21:00
Czwartek:
8:00-18:00 7:00-21:00
Piątek: 8:00-18:00 7:00-21:00
Sobota 8:00-14:00 7:00-14:00
Niedziela nieczynne nieczynne
Dane kontaktowe:
SALON: Telefon:14 627 45 66, 14 627 45 67 Fax:14 627 45 27 Email: salon@autobaczek.pl
http://lesko.net.pl/lesko
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SERWIS: Telefon:14 627 45 66 w. 20 Fax:14 627 45 27 Tel. komórkowy:48 662 060 224 E-mail:
serwis@autobaczek.pl
Kontakt: Autoryzowany Salon i Serwis &Scaron;koda Auto nr 154, Auto Bączek Maria Bączek ul.
Gumniska 36a 33-100 Tarnów T +48 14 627 45 66, F +48 14 627 45 27, KOM +48 662 060 221
g.kasprzyk@autobaczek.pl, www.autobaczek.pl, www.skoda-auto.pl
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Miejsce na twoją reklamę KONTAKT
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