AUTO-PORADNIK

Zapraszamy wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych z terenu powiatu mińskiego oraz powiatów ościennych do nowo otwartej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Osinach przy głównej trasie do Siedlec

Nowoczesna Stacja
Kontroli Pojazdów

O

SKP została wyposażona w najnowszą linię diagnostyczną dla
wszystkich typów pojazdów, która pozwala na precyzyjne
sprawdzenie każdego pojazdu.

W skład linii wchodzą :

•urządzenie badania amortyzatorów,
•urządzenie rolkowe do badania hamulców,
•urządzenie do sprawdzania połączeń układu kierowniczego,
•urządzenie do sprawdzania geometrii kół.

Doświadczony personel z kilkunastoletnim stażem pracy gwarantuje
rzetelną, fachową i miłą obsługę klientów! Zatrudniając rzetelnych i
wiarygodnych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, zawsze zachowujemy najwyższe standardy obsługi. Motoryzacja to ich pasja, dzięki
czemu stale poszerzają swoją wiedzę w zakresie wykonywania badań
technicznych, jak i służą doradztwem w interpretacji prawa w niniejszej dziedzinie. Poszczególne czynności jakie wykonują diagności w
trakcie badania technicznego zgodne są Dz.U. nr 0 poz. 996 z dn.
07.09.2012 obowiązującym od dn. 08.10.2012 r., a wykonywane badania techniczne rejestrowane są w systemie elektronicznym.

10-letnie doświadczenie!

Legalizacja
zbiorników LPG

Mińsk Mazowiecki
ul. Szpitalna 44
tel. 607 346 167
tel. 25 759 17 51
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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

AUTO KOMIS
- auta z polskiej sieci dealerskiej
- gwarancje przebiegu
- auta z ekspertyzą rzeczoznawców DEKRA
- kredyty, leasingi

AAUUTO
TOKO
KM
OISMIS

www.auto-walasek.pl

SPRZEDAŻ - ZAMIANA - RATY
Mińsk Mazowiecki - Choszczówka Stojecka 61
tel. 505 179 992
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