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Oferujemy szeroki wachlarz usług motoryzacyjnych – od napraw
mechanicznych i blacharsko - lakierniczych, po całodobową pomoc
drogową i rzeczoznawstwo samochodowe. Nasza kadra to wysoko
wykwalifikowani pracownicy - specjaliści w swoich dziedzinach:
mechanik, blacharz, lakiernik, rzeczoznawca. Dzięki współpracy                 
z największymi Towarzystwami Ubezpieczeń możemy zaoferować
również najkorzystniejsze ceny dla ubezpieczeń OC, AC i innych.

Zapraszamy do przejrzenia naszej szerokiej oferty:

Blacharstwo i lakiernictwo

Naprawy powypadkowe
Naprawy wykonujemy zgodnie z zaleceniami                       
 i technologią przewidzianą przez producenta
samochodu z użyciem materiału, maszyn i urządzeń
renomowanych marek.

Zgłoszenie/likwidacja szkód
Obsługa zgłoszenia i likwidacji szkody z OC, AC, ZK
za klienta, szacowanie poniesionych strat oraz
egzekwowanie zaniżonych wypłat odszkodowania

Usługa Door to Door
Odbiór auta spod domu klienta i odstawienie
po wykonanej usłudze na umówiony
wcześniej adres

Naprawy bezgotówkowe
Sposób naprawy auta, polegający na rozliczeniu kosztów
pomiędzy serwisem a ubezpieczycielem. Właściciel
pojazdu wstawia auto do serwisu i odbiera je po naprawie.
Koszty pokrywa TU.

Samochód zastępczy
Dla naszych klientów oferujemy auto
zastępcze na czas przebiegu naprawy
powypadkowej

Assistance Pomoc drogowa
Całodobowa pomoc - zarówno w przypadku kolizji,
wypadku, jak i wszelkiej awarii uniemożliwiającej dalszą
podróż samochodem

Zadzwoń i dowiedz się więcej : +48 600 450 635

Naprawy mechaniczne
Przeglądy okresowe, kontrola techniczna; układy
hamulcowe, kierownicze, paliwowe, wysokiego
ciśnienia, chłodzące, wydechowe; skrzynie biegów,
zawieszenie, oświetlenie, akumulator

Klimatyzacja
Napełnianie i uzupełnianie czynnika chłodzącego,
wykrywanie nieszczelności, naprawa instalacji
chłodzącej, przeglądy sezonowe, odgrzybianie,
ozonowanie.

Wulkanizacja
Wymiana i naprawa opon, wyważanie,
doradztwo w kwestii zakupu nowych
opon i felg

Diagnostyka komputerowa
Badanie testerem diagnostycznym, lokalizowanie
usterek i ustalanie warunków ich naprawy, usuwanie
błędów, wykonywanie pomiarów

Mechanika pojazdowa
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Dla firm
Dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm,
ubezpieczenie na życie pracowników, OC dla aut
firmowych

Zdrowie i życie
Na wypadek śmierci lub trwałego uszczerbku
na zdrowiu, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu,
operacje medyczne

Komunikacyjne
Ubezpieczenia wszelkich pojazdów
mechanicznych – polisy OC, Autocasco,
Assistance, NNW

Pracownicze (grupowe)
Ubezpieczenia w formie benefitu pracowniczego,
umożliwiające wliczenie składek w koszty
uzyskania przychodu

Nieruchomości
Ubezpieczenia nieruchomości oraz pomieszczeń do niej
należnych, mienie ruchome (np. meble, urządzenia),
stałe elementy (np. altany)

Podróże
Zabezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa
i transportu, Assistance, NNW, następstwa chorób
przewlekłych i zakaźnych (Covid-19)

Usługi rzeczoznawcy
Wycena auta w programie eksperckim INFO-EKSPERT
na potrzeby spraw sądowych, skarbowych, celnych,
leasingowych i ubezpieczeniowych

Ocena stanu technicznego
Ustalanie wiarygodności informacji z dokumentacji, analiza
danych VIN, sprawdzanie nadwozia i podwozia, komory silnika
i pozostałych zespołów napędowych

Kosztorys naprawy
Sporządzanie kosztorysów naprawy pojazdów
w programie eksperckim AUDATEX, weryfikacja i analiza
innych kosztorysów naprawy samochodów

Opinia techniczna / doradztwo
Szczegółowe i wnikliwe raporty podczas sprawdzania auta
pod względem mechanicznym, elektronicznym i dostępnej
dokumentacji

Usługi doradcze

Ubezpieczenia / polisy

Zadzwoń i dowiedz się więcej : +48 600 450 635


