Moto-przewodnik

PROMOCJA! Wymiana kół od 60 zł komplet.
Wyważanie z testem drogowym.
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Mechanika pojazdowa
Wulkanizacja, serwis opon (TIR), mobilny
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

yyyyyyyyyyyyyyyyyy
yy HH HyHHHy H0 HH HHH0HH HHH HH H H
HHy� HHHHH HH HHHH HH�HH�H0

H

LATEM

ŻSZY!

BĘDZIE DRO

2,5 l, 150 KM, benzyna,
automat, 2009 r.

STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

CARSTAR

L.W.

- badania techniczne do 3,5 t
- komputerowe badanie amortyzatorów
- regulacja układów zapłonowych i analizy spalin
- naprawy układów kierowniczych
- regulacja geometrii kół
- naprawy zawieszenia
- rozrządy silników
- wymiana olejów

Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 20a, tel. 25 758 81 60

tel. 608

410 762

10-letnie doświadczenie!

Legalizacja
zbiorników LPG

Mińsk Mazowiecki
ul. Szpitalna 44
tel. 607 346 167
tel. 25 759 17 51
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Stacja Kontroli Pojazdów
diagnostyka poj. samochodowych, ciągników,
motocykli, motorowerów, poj. zasilanych gazem
i sprowadzanych z zagranicy, badania
amortyzatorów, geometria kół,
serwis ogumienia,
kasowanie błędów,
bieżące naprawy

ul. Kościelna 24
Mińsk Mazowiecki
czynne: pon.-pt. 7-19, sob. 7-14
tel. 25 759 06 35, tel. kom. 604 981 841
skpkarasiewicz@gmail.com
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diagnostyka komputerowa
wymiana rozrządów
wymiana sprzęgieł
naprawa zawieszeń
naprawa hamulców
wymiana układów wydechowych
olejó
wymiana olejów,
płynów i filtrów
renowacja powłoki lakierniczej
pomiar mocy na hamowni
serwis klimatyzacji i odgrzybianie
wulkanizacja
autoholowanie

CHIP TUNING

lepsze osiągi, mniejsze spalanie

USUWANIE FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH DPF/FAP

Mińsk Mazowiecki
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1
tel. 504 507 446

(teren FUD’u)

