
Twój partner serwisowy cało dobowy

Serwis dla Transporterów i 
samochodów kempingowych

Serwis E-mobility  
dla Transporterów

24h-Hotline: 
+49 (0)89 / 90 00 55-0



›  pełny serwis dla samochodów ciężarowych, dostawczych, 
karawana, przyczep i naczep

›  bezpłatna analiza reperatur
›  autoryzowany warsztat samochodów: Fiat Professional, IVECO 
BUS, IVECO, MAN i VW. pojazdów użytkowych z gwarancją, 
umowach o naprawach kulancyjnych i umowach o przeglądach 
technicznych pojazdów

›  wszystkimi naprawami powypadkowymi dotyczących: rama, 
osiek, kabin kierowcy i całości montażowej

›  naprawy systemów wysokiego napięcia
›  AU-/HU-/SP-/UVV odbiór od poniedziałku do soboty

›  System wideo do skręcania / VAS
›  kontrola i testowanie Techografów zgodnie  
z paragrafem § 57b StVZO

›  Wbudowywanie urządźeń do pobioru  
opłat drogowych (Toll-Collect)

›  Myjnia dla samochodów: ciężarówych, transporterów, 
samochodów campingowych i przyczep campingowych

›  AdBlue, disel i oleje napędowe przez całą dobę
›  Serwis opon dla cieżarówek i transporterów przez całą dobę
›  Elektroniczny pomiar zbieżności
› zarządzanie taborem z gwarancją mobilności

Ekspresowa usługa Międzynarodowa 24-Godziny +49 (0)89 / 90 00 55-0

www.sedlmeier-lkw-service.de



›  Kontrolowany i sprawdzony VBA-specjalistyczny warsztat
›  Flota samochodowa z warsztatami, holownikami i samochodami 
pomocy drogowej

›  Specjalne pojazdy
›  Samochody zastępcze dla naszych klientów

Rozliczenia z wszystkimi europejskimi 
firmami, a także z osobami prywatnymi 
posiadającymi karty

24-godzinna pomoc drogowa 24-Godziny +49 (0)89 / 90 00 55-0



Specjalistyka pomostów i podnośników hydraulicznych

Systemy hydrauliczne

›   Posiadamy certyfikat producenta
›  Wszystkie prace naprawczę dotyczące 
hydrauliki przyczep samowyładowczych, 
wywrotek i przyczep z ruchomymi 
podłogami wyładowczymi.

Obsługa windy ogonowej

›  Servis z montażem i naprawą  
pomostów hydraulicznych

Serwis techniki mieszarek



Serwis przyczep, osiek i hamulców

Serwis osiek

Serwis przyczepy

Serwis elektroniczynych systemów hamulcowych

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



Stacja paliwowa i myjnia

Tankuj bez gotówki 

Tankowanie bezgotówkowe (kartą paliwową lub kartą-EC oraz karty 
DKV, Eurowag, LogPay, UTA i Hoyer-Karte
›  AdBlue
› Disel
› Oleje napędowe

Maszynowa lub ręczna myjnia dla:

› cieżarówek
›  transporterów
›  przyczep
›  pojazdów specjalistycznych
›  mycie podwozia i czyszczenie 
kabin

› Autobusów
›  Samochodów kampingowych
›  Tankowozów (czyszczenie 
zewnętrzne)

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



Opony | Jakość i ochrona Środowiska

Serwis opon

›  Kompletny serwis dla transporterów 
ciężarówek i przyczep

Fleet Service

Truck Service

Jakość i ochrona Środowiska

›  Uczestnictwo w „pakcie Bayern“ 
(zobowiązanie do wykfalikownej i 
dobrowolnej ochrony środowiska)

›  Pierwszy warsztat samochodów 
ciężarowych w Bayern z pieczęcią DEKRA 
(audyt ochrony środowiska)

›  Sprawdzone i certifikowane 
przedsiębiorstwo normami DIN EN 
14001:2015

›  Certifikat normą DIN ISO 9001:2015 
(zarządzanie o jakości)

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



Rudolf Sedlmeier GmbH

Friedrich-Schüle-Straße 18
85622 München / Feldkirchen

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

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

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 22:00
Sobota    7:30 - 16:00

München

Nürnberg

Augsburg

Salzburg
Kufstein

Feldkirchen

Passau

24h Hotline +49 (0)89 / 90 00 55-0

365 dni,
24 godziny


