Audi Service

Програма
Сервиз 4+
Изгодни сервизни пакети за всички модели Audi
на възраст над 4 години.

Аudi Service.

След това всичко
е възможно.
Очаквате Вашето Audi да Ви предложи динамично изживяване,
докато шофирате. Важно е за Вас да разчитате на автомобила
си, докато сте на път. Ние знаем това. Благодарение на
експертните познания на нашите сервизни специалисти,
качествените материали и специализирани инструменти
ежедневно се грижим за изграждане на доверието между Вас
и Вашето Audi. Защото най-добре познаваме Вашето Audi.
Убедете се сами!

Програма Сервиз 4+
>> инспекция
>> смяна на накладки и/или дискове
>> смяна на спирачна течност
>> смяна на ангренажен ремък и/или водна помпа
>> смяна на съединител

За Вашето Audi на възраст над 4 години. Лоялността и
доверието се градят с течение на дългогодишно
сътрудничество. Вашето удовлетворение е онова, което
ни мотивира да работим непрекъснато, за да подобрим
обслужването си и да оправдаем Вашите очаквания.
Затова Ви предлагаме нашите сервизни пакети.
Сервизните пакети на Audi са специално предназначени
за модели Audi над 4 години и Ви предлагат изгодно
ценово предимство за извършения ремонт и вложените
Audi Оригинални части.
Цените на различните пакети зависят от модификацията
на автомобила и се определят индивидуално по номера
на шасито. Гаранцията за труда и вложените резервни
части, с изключение на бързоизносващите се, е две
години без ограничение на пробега.

>> смяна на амортисьори
>> смяна на лагери
>> смяна на чистачки
>> смяна на поленов филтър

>> смяна на акумулатор
>> смяна на запалителни свещи
>> смяна на катализатор
>> смяна на ауспух и др.

Дискове и накладки
Наред с накладките, спирачните дискове са сред най-склонните
към износване части на спирачната система. Тя функционира
оптимално благодарение на оригиналните части на Audi, които
пасват перфектно, и професионалния монтаж от обучени
служители на сервиза.

Съединител
Съединителят на Вашия автомобил е един от най-често
използваните механични компоненти, които изискват регулярна
подмяна. Съединителят се използва всеки път при потегляне или
при превключване на предавка, без това да води до придърпване
или прекомерно натоварване на двигателя. Отпускането на
педала на съединителя създава триене. Генерираната сила води
до свързване с маховика на двигателя, който предава въртящия
момент към колелата.

Ангренажен ремък
По време на експлоатационния им живот оригиналните зъбни
ремъци на Audi изминават внушителни километри в двигателя.
Те се състоят от стъклени и пластмасови нишки с висока здравина
и имат устойчиво на износване покритие, за да издържат на
високи и едновременно с това променливи натоварвания. По
този начин те гарантират прецизно управление на двигателя.

Инспекция
Инспекцията е сред пакетните предложения на програмата
Сервиз 4+. В рамките на инспекцията нашите сервизни
специалисти проверяват щателно автомобила – от електрониката,
през каросерията, до различните бързоизносващи се детайли и
течностите. Обхватът на сервизните операции включва подробен
списък от проверки, препоръчани от завода производител.
Инспекцията е съобразена конкретно с Вашия автомобил,
неговия пробег и изминалото време.
За установените по време на инспекцията проблемни точки се
дават предписания или се препоръчват допълнителни сервизни
дейности, които е добре да бъдат извършени, за да се намали
рискът от възможни повреди или дефекти. Изпълнението им в
пълен обем Ви дава възможност да удължите срока на гаранцията
за мобилност и да се възползвате от предимствата на програмата.

Съпровожда Ви
във всеки
изминат
километър
Вашата мобилност е наша цел. Програмата „Гаранция за мобилност“ на Audi се грижи да се чувствате сигурни на пътя и
при техническа повреда да получите помощ както в страната, така и в чужбина - 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата. „Гаранция за мобилност“ обхваща услуги като пътна помощ на място, репатриране на автомобила,
предоставяне на заместващ автомобил или осигуряване на нощувка в хотел, в случай че техническото състояние на
Вашия автомобил не позволява да продължите пътуването си.

Програма
Сервиз 4+
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След това всичко е възможно.

Предложенията са налични във всеки Audi оторизиран сервиз на територията на страната. Използваните снимки са илюстративни. Вносителят си запазва правото на промяна и не
носи отговорност за допуснати печатни грешки и неточности. Повече информация за всички предложения по програмата ще откриете във Вашия Audi сервиз, както и на audi.bg.
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