
Olejový filter 8 EUR 20%
Motorový olej Mitsubishi od 7,50 EUR/liter

e ový filter 20 EUR %
Vzduchový filter 2 EUR 20%

red  stier e  s d 7 EUR 2 %
red  stier e l t l de 51 EUR
rzdov  se e t  red 7 EUR 40%
rzdov  se e t  z d 7 EUR 40%
rzdov  ot e red  2 s 1  EUR 0%
rzdov  ot e z d  2 s 1  EUR 0%



www.mitsubishi-motors.sk

Aby vaše vozidlo dlho dobre fungovalo, spoliehame sa výhrad-
ne na originálne diely Mitsubishi a najmodernejšie diagnos-
tické a technické vybavenie servisu. V Mitsubishi sa staráme 
nielen o Vaše vozidlo, ale staráme sa aj o Vás – nášho zá-
kazn ka. Vyu va  popredajné slu by u autorizovaného d lera 
Mitsubishi znamená, e z skate profesionálny servis za kon-
kurencieschopn  cenu pod a Vášho o akáva-
nia. re Vás to predstavuje rados  z jazdy a pre 
Vaše vozidlo spo ahlivos , bezpe nos  a priaz-
nivú zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

áhradné vozidlo si m ete prevzia  v ktoromko vek  
autorizovanom servise Mitsubishi Motors
vozidlá sú v 100% technickom stave  
a istote  
ka dé vozidlo má platnú dia ni nú 
známku, povinnú výbavu a uzavreté  
zákonné a havarijné poistenie
ceny po i ovného sú 
stanovené ve mi priaznivo

24 hodín denne u Vás doma alebo 
v kancelárii. Najjednoduchšia cesta 
do Vášho servisu Mitsubishi. Zadajte 
informácie o Vás a Vašom vozidle, 
zvo te si servis Mitsubishi a zadajte 
Vašu po iadavku. V najbli šej dobe 
budete kontaktovaní servisom pre 
potvrdenie vhodného termínu.

onuka našich autorizovaných servisov zah a komple -
né slu by, ktoré Vaše vozidlo potrebuje. edyko vek sa 
objednáte na našom webe v aplikácii Online Servis, naši 
technici si s Vami dojednajú presný termín, ktorý Vám 
vyhovuje. Aj v aka Online Servisu nebudete musie  zby-
to ne aka  a všetko prebehne hladko a pod a Vašich 
predstáv. V prípade potreby je tie  samozrejmos ou 
ponuka náhradného vozidla s ve mi výhodnými pod-
mienkami, ktoré zabezpe í Vašu alšiu mobilitu.

b . .

re ka dý servisný zásah je výrobcom 
Mitsubishi Motors stanovený nor-
movaný as. Váš technik Vás bude 
vopred informova  o cene opravy, 
vrátane cien za diely a prevádzkové 
náplne tak, aby predišiel Vášmu pre-
kvapeniu. Po vykonanom servise sa 
okrem podrobnej správy tie  dozvi-
ete o prípadnej údr be, ktorú bude 
potrebné vykona  v budúcnosti.

Aby bola zabezpe ená najkvalitnejšia 
údr ba Vášho vozidla, naši špecialisti 

sa pravidelne zú ast ujú na technic-
kých školeniach týkajúcich sa najno-

vších servisných postupov a technoló-
gií. Všetci díleri pravidelne investujú do 

špeciálnych prípravkov a vybavenia, v aka 
omu Vám poskytujú ešte lepšie slu by.

Asisten ná slu ba MAP je k dispozícii všetkým majite om nových vozi-
diel zna ky Mitsubishi, a to po dobu  rokov od za iatku platnosti zá-

ruky. Po skon ení základnej doby platnosti asisten nej slu by MAP sta í 
navštívi  autorizovaný servis, absolvova  pravidelnú servisnú prehliadku 

Vášho vozidla, a tým získa  asisten nú slu bu MAP na alší 1 rok celkom 
zdarma  ento asisten ný balí ek slu ieb sme pripravili preto, aby sme 

Vám aj Vašim spolujazdcom poskytli najv šiu mo nú ochranu v prípade 
akejko vek nepredvídanej udalosti v tuzemsku alebo v zahrani í .

  vi . územná platnos

hr i r o i st r i ko roko
hr i r o i st r i ko roko
hr i r o i st r i ko roko


