az Ön szervízpartnere éjjel-nappal

24h-Hotline:

+49 (0)89 / 90 00 55-0

Lakóautó és
Elektromos
transzporter szervíz transzporter szervíz

Nemzetközi Express szolgáltatás

Non-stop +49 89 / 90 00 55-0

www.sedlmeier-lkw-service.de
› Komplett szervízszolgáltatás teherautók, furgonok,
lakókocsik, utánfutók és pótkocsik részére
› Ingyenes javítási terv
› Szerződéses műhely Fiat furgonok, IVECO BUS, IVECO
MAN és VW haszonjárművek részére garanciális
karbantartási munkálatokkal
› Teljeskörű baleseti javítások: alváz, tengelyek,
fülke és felépítmény
› Magasfeszültségű rendszerek javítása
› Szervízszolgáltatás CNG és LNG járművek részére
› Kanyarodássegítő, holttérfigyelő
kamerarendszerek beépítése és javítása

›M
 űszaki vizsga, kipufogógázvizsgálat,
biztonsági és munkabiztonsági- vizsgálatok
hétfőtől szombatig
› Tachográf vizsgálat a § 57b StVZO szerint
›T
 oll Collect beépítése
›A
 utómosó a teherautók, furgonok, lakókocsik és
utánfutók részére
›A
 dBlue, gázolaj, és motorolaj éjjel-nappal
› Kamion, pótkocsi, lakóautó és kisteherautó gumiszerelés
éjjel-nappal
›E
 lektronikus futómű felmérés és beállítás
› Flottakezelés garantált mobilitással

Autómentés

› Minősített VBA specialista
› Autómentés mobil műhellyel és vontatóval
› Speciális járművek
› Csereautók ügyfeleink részére

Valamennyi európai személyi és
vállalati hitelkártyát elfogadunk

Non-stop +49 89 / 90 00 55-0

Hidraulika-, Emelőhátfal és Betonmixer specialista

Hidraulikus rendszerek

Hidraulikus emelőhátfalak

› Gyártói tanúsítvánnyal rendelkezünk
› Teljeskörű hidraulika szervíz rolloff és konténerszállítók, valamint
billentőrendszerek részére

› Hidraulikus emelőhátfalak
cseréje, javítása valamint műszaki
vizsgáztatása

Javítási szolgáltatás
betonkeverő felépítményhez

Trailer-, tengely- futómű- és fék szervíz

Non-stop +49 89 / 90 00 55-0

Trailer szolgáltatás

Tengely- és futóműszervíz

Elektronikus fékrendszerek karbantartása

Tankolóállomás és autómosás

Non-stop +49 89 / 90 00 55-0

Tankolás készpénz nélkül

Gépi illetve kézi mosás

Készpénzmentes fizetés bankkártyával valamint ügyfélkártyával és
DKV, Eurowag, LogPay, UTA és Hoyer kártyák elfogadása
› AdBlue
› gázolaj
› motorolaj

› tehergépkocsik
› furgonok
› trailerek
› speciális járművek
› alvázmosás és belső tisztítás

›b
 uszok
› lakóautók
› tartálykocsik(külső tisztítás)

Gumiszervíz | Minőség- és környezetvédelem Non-stop +49 89 / 90 00 55-0
Truck Service

Fleet Service

Gumiszervíz

Minőség és környezetvédelem

› Komplett gumiabroncs javítási szolgátatás
furgonok kisteherautók, teherautók és
pótkocsik részére

›M
 inőségbiztosítás és környezetvédelem
a Bajor Környezetvédelmi Egyezmény
alapján. (Kötelezettségvállalás a
minősített, önkéntes környezetvédelemre)
›A
 z első teherautó-szervíz Bajorországban
a DEKRA tanúsítványával.
(Környezevédelmi felülvizsgálat)

› Minőségi és környezetvédelmi hitelesítés
a DIN EN 14001:2015 (Enviromental
Management System) és a DIN ISO
9001:2015 (Quality Management) szerint

24h Hotline

+49 (0)89 / 90 00 55-0
Nürnberg

Feldkirchen
Augsburg
Rudolf Sedlmeier GmbH

München

Friedrich-Schüle-Straße 18
85622 München / Feldkirchen

Passau

Tel.
Fax

+49 (0) 89 / 90 00 55 - 0
+49 (0) 89 / 90 39 313

eMail info@sedlmeier-lkw-service.de
web www.sedlmeier-lkw-service.de

Kufstein

Salzburg

A z év 365

napján

24 órában

A műhely nyitvatartási ideje:
Hétfő-Péntek
Szombat         

7:30 - 22:00 óráig
7:30 - 16:00 óráig

