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ÆÈÅºËÁÊ

¹»Ä·

ŌÉÆÅÈ·

Olejový filter

8 EUR

20%

Motorový olej Mitsubishi

od 7,50 EUR/liter

eĚový filter

20 EUR

20%

Vzduchový filter

42 EUR

20%

redÄñ stier·êe ɻ ɸs·d·ɹ

27 EUR

ȢȨ%

redÄñ stier·êe l·t l·de

4ȥ EUR

rzdovñ se½ÃeÄtÏ ÆredÄñ

ȥ7 EUR

48%

rzdovñ ÁotŌêe ÆredÄñ ɸ2 Ásɹ

154 EUR

Ȣ0%
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Aby vaše vozidlo dlho dobre fungovalo, spoliehame sa výhradne na originálne diely Mitsubishi a najmodernejšie diagnostické a technické vybavenie servisu. V Mitsubishi sa staráme
nielen o Vaše vozidlo, ale staráme sa aj o Vás – nášho zákaznċka. Vyuūċvaŉ popredajné sluūby u autorizovaného dċlera
Mitsubishi znamená, ūe zċskate profesionálny servis za konkurencieschopnŌ cenu podĚa Vášho oêakávania. re Vás to predstavuje radosŉ z jazdy a pre
Vaše vozidlo spoĚahlivosŉ, bezpeênosŉ a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

  

  

¬V
24 hodín denne u Vás doma alebo
v kancelárii. Najjednoduchšia cesta
do Vášho servisu Mitsubishi. Zadajte
informácie o Vás a Vašom vozidle,
zvoĚte si servis Mitsubishi a zadajte
Vašu poūiadavku. V najbliūšej dobe
budete kontaktovaní servisom pre
potvrdenie vhodného termínu.

Aby bola zabezpeêená najkvalitnejšia
údrūba Vášho vozidla, naši špecialisti
sa pravidelne zúêastĠujú na technických školeniach týkajúcich sa najnovších servisných postupov a technológií. Všetci díleri pravidelne investujú do
špeciálnych prípravkov a vybavenia, vïaka
êomu Vám poskytujú ešte lepšie sluūby.

 µ 7   ¬   
áhradné vozidlo si mħūete prevziaŉ v ktoromkoĚvek
autorizovanom servise Mitsubishi Motors
vozidlá sú v 100% technickom stave
a êistote
kaūdé vozidlo má platnú diaĚniênú
známku, povinnú výbavu a uzavreté
zákonné a havarijné poistenie
ceny poūiêovného sú
stanovené veĚmi priaznivo

   

 

onuka našich autorizovaných servisov zahĿĠa kompleÎné sluūby, ktoré Vaše vozidlo potrebuje. edykoĚvek sa
objednáte na našom webe v aplikácii Online Servis, naši
technici si s Vami dojednajú presný termín, ktorý Vám
vyhovuje. Aj vïaka Online Servisu nebudete musieŉ zbytoêne êakaŉ a všetko prebehne hladko a podĚa Vašich
predstáv. V prípade potreby je tieū samozrejmosŉou
ponuka náhradného vozidla s veĚmi výhodnými podmienkami, ktoré zabezpeêí Vašu ïalšiu mobilitu.

  

  

>
re kaūdý servisný zásah je výrobcom
Mitsubishi Motors stanovený normovaný êas. Váš technik Vás bude
vopred informovaŉ o cene opravy,
vrátane cien za diely a prevádzkové
náplne tak, aby predišiel Vášmu prekvapeniu. Po vykonanom servise sa
okrem podrobnej správy tieū dozviete o prípadnej údrūbe, ktorú bude
potrebné vykonaŉ v budúcnosti.
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Asistenêná sluūba MAP je k dispozícii všetkým majiteĚom nových vozidiel znaêky Mitsubishi, a to po dobu Ȣ rokov od zaêiatku platnosti záruky. Po skonêení základnej doby platnosti asistenênej sluūby MAP staêí
navštíviŉ autorizovaný servis, absolvovaŉ pravidelnú servisnú prehliadku
Vášho vozidla, a tým získaŉ asistenênú sluūbu MAP na ïalší 1 rok celkom
zdarmaɨɨɨ ento asistenêný balíêek sluūieb sme pripravili preto, aby sme
Vám aj Vašim spolujazdcom poskytli najvÞêšiu moūnú ochranu v prípade
akejkoĚvek nepredvídanej udalosti v tuzemsku alebo v zahraniêíɡ.
ɡ viï. územná platnosŉ
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