K servisu pneumatik a kol patří kromě

Příklady prací prováděných v rámci výměny a uskladnění kol:

výměny zimních pneumatik za letní
i odborné uskladnění vašeho zimního

Výměna kol:

obutí, které zahrnuje vyčištění

• montáž vašich letních kol.

a svědomitou vizuální kontrolu pneumatik
a ráfků.

poskytnout vám všestrannou pomoc při
nákupu nových letních pneumatik nebo
kompletních kol z široké nabídky

poškození bočnic, nepravidelného

Čištění klimatizace a výměna

• Motor/podvozek/podlaha

V rámci absolvování jarní servisní

Uskladnění kol:
• kontrola tlaku vzduchu, hloubky

• Ostatní systémy

(pohledová kontrola úniku oleje a vody,

(stav brzdového obložení

(osvětlení, klakson, baterie, stěrače,

prohlídky vám navíc nabízíme čištění

Continental a Pirelli s cenovým

brzdového vedení, tlumičů, výfukového

a brzdových kotoučů)

ostřikovače, klimatizace)

klimatizační jednotky za zvýhodněnou

zvýhodněním 30 %.

vedení, tlumiče výfuku a karoserie)

způsobeného nárazy na obrubník;
• odborné uskladnění za optimálních
podmínek.

dezénu a ventilů;
• kontrola stavu ráfků.

• Brzdy

pylového filtru.

speciální nabídku letních pneumatik

cenu 500 Kč vč. DPH. V rámci této
• Pneumatiky

šikmého opotřebení vzorku a poškození
• vyčištění kol;

Dále jsme samozřejmě připraveni

• kontrola stavu pneumatik po zajíždění,

Při této příležitosti vám nabízíme

... profesionálně vám od 31. 3. do 2. 5. 2014 zkontrolujeme

• Provozní kapaliny

(stav pneumatik a kol)

(množství motorového oleje, brzdové
kapaliny, chladicí kapaliny, kapaliny

• Diagnostika vozu

• Zkušební jízda

akce je pro vás připravena také

(provozní a parkovací brzda, plynový

zvýhodněná cenová nabídka pylových

pedál, řízení, převodovka, kontrola

filtrů.

neobvyklých zvuků a jízdních projevů)
Cena pylového filtru včetně jeho výměny

v ostřikovačích)
Cenu za výměnu a uskladnění kol vám

Cena 1 200 Kč vč. DPH

činí pro sportovní vozy 9x1 2 805 Kč

sdělí ve vašem Porsche Centru.

(cena neobsahuje možné dodatečné

vč. DPH, pro vozy Cayenne 1 975 Kč

náklady na materiál)

vč. DPH a Panamera 1 740 Kč

příslušenství Porsche Tequipment.

vč. DPH.

Porsche Servis | Jarní prohlídka a kontrola klimatizace

Porsche Servis | Servis kol

Opravdu zdařilé: servis kol Porsche.

Pro prvních 200 zákazníků jarní prohlídky jsme
připravili malý dárek v podobě originálního
porcelánového hrnečku na kávu.
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