Servis ortağiniz günün her saatinde

24h-Hotline:

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

Kamyonet ve
karavan hizmeti

Minibüsler için
e-mobilite

Ekspres servis uluslararası

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

www.sedlmeier-lkw-service.de
› Ağır vasıta, kamyon, üst yapı, karavan, römork ve treyler
için komple servis
› Ücretsiz tamir analizi
› Fiat Professional, IVECO BUS, IVECO, MAN ve VW ticari araçlar
için garanti, kulans ve bakım fatura işlemeleri için yetkili servis
› Çeşitli kaza onarımı: Şase, akslar, kabin ve gövde
› Voltaj sistem tamiri
› Doğal gazlı kamyon, CNG ve LPG için servis
› Haftanın altı günü ana denetim ve
güvenlik denetim kabulü

› VAS Video Dönüş Sistemi / Dönüş Asistanı
› Takograf muayenesi
› Toll Collect cihazların takılması
› Ağır vasıta, kamyon, karavan ve römorklar
için ticari araç yıkama tesisi
› Günün der saatinde AdBlue, diesel ve motor
yağ değişim imkanı
› Gününün her saatinde ağır vasıta ve kamyon lastik servisi
› Elektronik dingil mesafe ölçümü
› Garantili filo yönetimi

Ariza servisi

› Onaylı VBA uzmanı
› Çekici, acil yardım aracı ve tamirhaneli araç parkı
› Özel araçlar
› Müşterilerimiz için mobilite araçlar

Birçok avrupa ve kişisel kredi kartı
ile ödeme imkanı veya nakit.

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

Hidrolik ve yükleme rampası uzmanı

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

hidrolik sistemler

Kuyruk kaldırma hizmeti

› Biz üretici sertifikalı
› Kayar taban, damper ve platform gibi
araçlarda birçok hidrolik uzmanlık

› Montaj ve tamir yükleme rampa servisi

Fairklı teknik araçlar için servis

Treyler, dingil ve fren servisi

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

Treyler servisi

Dingil Servisi

Elektrik Fren Sistem Servisi

Benzin istasyonu & yıkama tesisi

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

nakit olmadan yakit ikmali

Makine veya el ile yıkama:

Yakıt alma kartı veya EC-Kart ile nakit olmadan benzin alma
imkanı ve DKV, Eurowag, LogPay, UTA ve Hoyer kartı
› AdBlue
› Mazot
› Motor yaği

› Ağır vasıia
› Kamyon
› Römork
› Özel araçlar
› Taban yıkama ve iç
temizleme

› Otobüsler
› Karavan
› Tanker araçları (Diş yıkama)

Lastik servisi | Kalite ve çevre

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

Ağır vasıta servisi

Filo servis

Lastik servisi

Kalite ve çevre

› Römork, ağır vasıta ve kamyonlar için
komple lastik servisi

› Bavyere çevre anlaşmasında katılımcı
firma
› Bavyera‘daki ilk DEKRA çevre
mühürlü/damgalı ağir vasıia
tamirhanesi

› DIN EN 14001:2015 (çevre yönetim
sistemi) onaylı ve belgeli tesis
› DIN ISO 9001:2015 (kalite yönetim)
belgeli tamirhane

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

365 Gaüant
à 24 S

Servis Saatleri:
Mo.-Fr.		 7:30 - 22:00
Sa.		 7:30 - 16:00

