
SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ
SE VYPLÁCÍ. NA DLOUHO.

Jsme oficiálním servisním partnerem značek
JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, FIAT PROFESSIONAL.

Veškeré servisní úkony provádíme s extrémní přesností
při zajištěni vysokých standardů kvality.
Navštivte se svým vozem náš autorizovaný servis
Motortec,spol.s r.o., kde Vám poskytneme tu nejlepší péči.

Naši kvalifikovaní technici a zaměstnanci
jsou pravidelně školeni.

Ručíme za kvalitu originálních náhradních dílů,
na které poskytujeme dvouletou záruku.

Každý servisní úkon má předem stanoven potřebný počet
dílů i potřebný čas. Vaši peněženku tak nečeká žádné
překvapeni!








Více informací na www.vernostsevyplaci.cz
nebo na www.motortec.cz 

8 A VÍCE LET

5-7 LET

4 ROKY

SLEVA 30%

SLEVA 20%

SLEVA 10%

ROSTOUCÍ SLEVY!

VÁŠ AUTORIZOVANÝ SERVIS

MOTORTEC spol. s r.o.
Maříkova 341/21, 621 00 Brno
Tel.: +420 549 429 222
e-mail: servis@motortec.cz

www.motortec.cz

Podmínky programu Originály+

Poukázku lze využít pro získání slevy na nákup všech originálních dílů. Výše slevy je určena stářím vozu: 3 – 4 roky (25 – 48 měsíců) 
= 10% sleva, 5 – 7 let (49 – 84 měsíců) = 20% sleva, 8 a více let (85 měsíců a více) = 30% sleva. Sleva se nevztahuje na originální 
příslušenství, produktovou řadu classic line / essential parts, merchandising (dárkové a reklamní předměty) a na určité karosářské 
díly. Poukázku lze uplatnit pouze v rámci programu Originály+ u participujících autorizovaných dealerů značek Fiat, Fiat Professio-
nal, Abarth a Lancia. Sleva na nákup originálních náhradních dílů v rámci programu Originály+ je podmíněna montáží v autorizova-
ném servisu. Sleva se tedy nevztahuje na pultový prodej. Platnost poukázky je 30 dní od data jejího vytvoření. Po uplynutí platnosti 
poukázky je možno na stejné vozidlo opětovně vytvořit poukázku. Slevu nelze kumulovat s ostatními slevami a věrnostními 
programy poskytovanými společností FCA Central and Eastern Europe Kft. Vyplacení slevy v hotovosti není možné. Sleva se 
nevztahuje na práci. Společnost Fiat Group Automobiles Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo 
ukončit program Originály+. Poskytnutí správných osobních údajů snižuje riziko, že jiná osoba využije nabídky společnosti FCA 
Central and Eastern Europe Kft. Je proto důležité uvést úplné a pravdivé osobní údaje.



SERVIS VOZIDEL

KDE NÁS NAJDETE?

KVALITNÍ SLUŽBY
RYCHLOST OPRAV
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Mechanické práce 

Pravidelné servisní prohlídky

Servis vozidel s pohony na  LPG a CNG

Servis Obytných vozů 

Opravy motorů

Opravy převodovek

Opravy startérů a alternátorů

Servis klimatizace pro R134a a R1234yf

Seřízení geometrie moderním 3D zařízením

Měření účinnosti tlumičů

Měření souměrnosti a účinnosti brzd

Pneuservis na moderním vybavení

  vyvážení kol s přítlačným válcem 

 Sezónní uskladnění pneumatik

Diagnostika systémů moderním zařízením

 výrobce vozidel

 

Maříkova 341/21, 621 00 Brno
naproti Globusu
Po - Pá 8.00 - 18.00

www.motortec.cz

Montáže mechanických a elektronických

 zabezpečení vozidel

Montáže elektronických knih jízd, GPS monitoringu

Montáže tažných zařízení

Montáže parkovacích asistentů

Autoklempířské práce včetně oprav na rovnací stolici

Výměny čelních skel

Lakýrnické práce, renovace a opravy laků

 vozidel ve vlastní autolakovně, používáme    

  materiál poslední generace Standox Standoblue

Zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy

Vybrané opravy na počkání

Wifi zdarma

Ruční mytí a čištění vozidel

Přípravy a zajištění STK 

Vyřízení pojistných událostí

Nonstop servisní služba 

Globus

Autosalon
Motortec

AUTORIZOVANÝ SERVIS ZNAČEK

KOMPLETNÍ SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU


