Добре дошли при най–надежният автосервиз – ЕКСТРИЙМ АВТО!
Ние правим всичко за любимият Ви автомобил.
Нашият автосервиз извършва цялостна поддръжка и ремонт на
автомобили, независимо от марката и модела и гарантира изправност
на вашата кола за сигурно пътуване и безопасност на пътя.

Внимние!
Нова услуга!
С настъпването на
зимният
сезон предлагаме
експресна смяна на
гуми!
На супер цени и за
нула време!

ЕКСТРИЙМ АВТО

Ако имате проблеми с външния
вид на автомобила:
• необходимост
от
боядисване или изчукване
на калник, броня, капак,
врата,
лайсни,
маска,
решетка;
• имате счупено стъкло или
огледало;
или
неработещ
• счупен
фар, стоп, или мигач;
Ако имате нужда от смяна на:
• гуми
• масло
• поддръжка на климатик
Ако имате нужда от:
• ремонт на ауспуха
• диагностика на мотора
• контол на акомулатора
ПОТЪРСЕТЕ НАС!

Благодарение на високо квалифицирания ни персонал и
непрестанното окомплектоване с нова и съвременна техника,
фирмената ни политика гарантира най–краткосрочният престой на
Вашия автомобил за авто ремонт!
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Винаги може да Ви направим предварително изчисление на
евентуалната сметка, за да си направите преценка дали да изберете
нашата услуга! Това е съвсем естествено в практиката ни за
гарантиране на Вашето удобство!
«Зимна–Контрола»
Зимното време е време за аварии! Който иска да си
спести евентуална изнервяща авария в неподходящ
момент и да избегне високи разходи за ремонт е
точно на място при «Зимна–Контола» на
ЕКСТРИЙМ АВТО
Без притеснения през зимата!
Обстоен контрол на автомобила
В момента «Зимна–Контрола» обхваща
Контрол на:
Акумулатора
Мотора, включително зареждащия ток на
генератора и ремъка
Функционалността на отоплението и
вентилацията
Проверка на течностите: масло и течност
против замръзване
Спирачките
Светлините
Стъклата и чистачките
Включително смяна на зимните гуми
Третиране на вратите и ключалките против
замръзване
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