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Oferta Flotowa 
 

Nasza oferta skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, posiadających samochody osobowe, dostawcze czy ciężarowe. Kompleksowość 

świadczonych przez nas usług oraz wygodna lokalizacja pozwoli Państwu na krótki przestój floty samochodowej, zminimalizowanie strat oraz znaczne ograniczenie 

kosztów. 
Nasi klienci mogą liczyć na szybkie terminy, fachowość i wysoką jakość obsługi, także pierwszeństwo w obsłudze, a tym samym maksymalne skrócenie 

czasu wyłączenia pojazdu z użytkowania w firmie. 

Naszą, jakość gwarantujemy dzięki przeszkolonemu personelowi oraz bardzo dobremu zapleczu technicznemu, wyposażeniu w niezbędny sprzęt do 

diagnostyki i naprawy małych i dużych pojazdów. 

Powierzając nam swoją flotę, jesteście Państwo pewni, że wszystkie sprawy terminowe, takie jak: wymiana oleju, wymiana rozrządu, przegląd 

techniczny, wymiana opon, ważność polis ubezpieczeniowych będą dopilnowane przez nas. Jeśli się Państwo zdecydują, na powierzenie nam swojej 

floty, nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której, nie będziecie pewni stanu technicznego Waszego pojazdu. 

Nasze doświadczenie, zdobyte przez ponad 15 lat działalności na rynku, konkurencyjna cena, oraz krótkie terminy realizacji usług sprawiło, że zaufało 

nam spore grono firm, zarówno tych o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym. 
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Serwis samochodowy 
Oferta serwisu samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych obejmuje: 

 Przeglądy okresowe, 

 Naprawy bieżące, 

 Diagnostykę i naprawy elektroniki samochodowej, 

 Geometrię kół, 

 Naprawy blacharskie, 

 Naprawy podzespołów głównych, 

 Serwis klimatyzacji, 

 Montaż akcesoriów, 

 Doradztwo techniczne, 

 Sprzedaż części zamiennych, 

 Pomoc drogowa oraz holowanie pojazdów, 

 

Naprawy bieżące 
Firma CarsTechnic oferuje Państwu szeroki wachlarz prowadzonych napraw pojazdów obejmujących usługi w zakresie: 

 Mechaniki ogólnej, 

 Napraw instalacji elektrycznej, 

 Zawieszeń i układu kierowniczego, 

 Układów pneumatycznych i hydraulicznych w pojazdach, 

 Układów hamulcowych w pojazdach, ABS, 

 Sprężarek powietrza, 

 Sprzęgieł i elementów sprzęgieł, 

 Tylnych mostów, 

 Układów wydechowych, 

 Elementów układu hamulcowego, 

 Amortyzatorów, 

 Resorów, półresorów, 

 Miechów zawieszenia, 

 Sworzni zwrotnic, 

 Chłodnic, 

 Turbosprężarek, 

 Sprzęgieł, 
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Koszt napraw szacowany jest wg cennika napraw obowiązującego w firmie CarsTechnic. Klienci są informowani o przybliżonym koszcie naprawy w 

chwili składania zlecenia serwisowego - wszelkie rozszerzenie i zmiany zakresu i kosztów naprawy są konsultowane z upoważnionym przedstawicielem 

Klienta i dokonywane dopiero po jego akceptacji. 

 

Skorzystaj z oferty flotowej 
Nasze doświadczenie, zdobyte przez ponad 15 lat działalności na rynku, konkurencyjna cena, oraz krótkie terminy realizacji usług sprawiło, że zaufało 

nam spore grono firm, zarówno tych o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym. 

 

Naprawy wykonywane są z najwyższą starannością przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców, których głównym celem jest 

zapewnienie Państwu wysokiej jakości usług i gwarancji, że samochód po wypadku naprawiony w naszym zakładzie pozostanie oddany w stanie 

nienagannym technicznie i estetycznie. 

 

Na wielkopolskim rynku motoryzacyjnym świadczymy usługi od 1997 r., systematycznie rozwijając nasz warsztat poprzez inwestycje w ciągłe 

podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej (szereg szkoleń itp.) oraz w najnowocześniejszy sprzęt spełniający rygorystyczne wymogi unijne. 

 

Oferta Flotowa gwarantuje klientowi: 

Preferencyjne przyjęcie do serwisu 

W ramach umowy serwisowej klient ma zapewnione pierwszeństwo w przyjęciu i obsłudze w naszym serwisie 

Atrakcyjny poziom rabatów na części zamienne i usługi serwisowe 

Poziomy rabatów określane są na stałe i uzależnione są od wielkości obrotu, wielkości taboru posiadanego przez klienta, a także indywidualnych ustaleń 

podczas negocjacji. 

Szybki serwis i naprawy 

Naprawa realizowana jest w możliwie najszybszym czasie, a w razie potrzeby wydłużone zostają godziny pracy, umożliwiające zakończenie naprawy. 

Faktura zbiorcza 

Istnieje możliwość wystawiania faktur zbiorczych za wykonane naprawy w ramach jednej firmy i taboru samochodów należących do tej firmy, co 

pozwala na wydłużenie terminu płatności nawet do 30 dni. 

 

mailto:biuro@carstechnic.pl
mailto:sklep@carstechnic.pl
mailto:warsztat@carstechnic.pl
http://www.carstechnic.pl/


Godziny otwarcia: Pon.-Pt. 07:00-17:00,  Adresy e-mail: biuro@carstechnic.pl, 
Biuro: +48 501 602 747 / +48 503 095 029  sklep@carstechnic.pl, warsztat@carstechnic.pl 
Sklep/Warsztat: +48 604 424 434 / +48 507 507 604  Strona internetowa: www.carstechnic.pl  
  

Pomoc i doradztwo 

Jesteśmy do dyspozycji i udzielimy wszelkich niezbędnych informacji, pomocy w razie jakichkolwiek pytań, niejasności i problemów z 

eksploatowanymi pojazdami. 

 

Zindywidualizowane warunki 

Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania warunków współpracy. Oszczędności, przy zachowaniu wewnętrznych standardów obsługi i 

dopilnowanie prawidłowej eksploatacji pojazdów. 

 

Transport kierowcy i pojazdu 
Współpracując z naszą firmą klient serwisu uzyskuje również możliwość transportu we wskazane miejsce w mieście osoby pozostawiającej pojazd w 

serwisie i skorzystania ze specjalnej usługi obejmującej odbiór pojazdu ze wskazanego przez Państwa miejsca i podstawienie go zakończonej obsłudze. 

 

Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej 
Do celów diagnostyki i napraw układów elektroniki samochodów obsługiwanych przez CarsTechnic posiadamy komputer diagnostyczny Bosch KTS-

530 oraz urządzenie marki SOLUS. Te uniwersalne urządzenia przeznaczone są do diagnozowania sterowników elektronicznych w samochodach 

osobowych, dostawczych i ciężarowych. 

 

Naprawy podzespołów głównych, remonty kapitalne pojazdów 

 

Serwis klimatyzacji 

 

Pomoc drogowa oraz holowanie pojazdów 
Oferujemy Państwu 24 godzinne pogotowie techniczne, w którego zakres wchodzi pomoc techniczna, holowanie samochodu do naszego serwisu 

samochodów osobowych i dostawczych. 
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