Otevřeno bez objednání
Pondělí - Pátek 6:00 - 18:00

Truck&Car
Jsme česká firma založená v roce 2004 se specializací na služby pro motoristy. Naše zázemí
čítá 80 kusů vlastní dopravní techniky a nový moderně vybavený autoservis pro nákladní vozy,
přívěsy a osobní vozy. Tradice, kvalita a znalost oboru je tím, co z nás dělá profesionály.
Alternativa k autorizovaným
servisům, profesionální služby
a dobré ceny.
10 km od Chrudimi u obce Nasavrky
směr Žďírec nad Doubravou.

opravy motorů
seřízení motorů
seřízení brzd
mechanické opravy
výměny olejů
výměny filtrů
hydrauliké systémy

pneuservis
geometrie
klimatizace
diagnostika
náhradní díly
příprava na STK
poradenství

Nákladní vozy a přívěsová technika
Profesionální autoservis za rozumnou cenu
Provádíme opravy nákladních vozidel a přívěsové techniky všech značek, a to s moderními
a výkonnými diagnostickými přístroji. Máme také připravené zázemí pro řidiče pro případ,
že opravy na voze trvají delší čas.

Naše přednosti
diagnostika WabcoWurth
diagnostika Bosch KTS340
válcová zkušebna brzd MRTE/RTS
lis na svislé čepy AUTOTECH
plnička klimatizací
zkušený pravidelně školený personál
nové a moderní zázemí servisu

Truck&Car
Osobní vozy a dodávky
Jsme kvalitní alternativou k autorizovaným servisům. Disponujeme veškerým vybavením
pro standardní i nestandardní opravy osobních vozidel. Opravujeme veškeré typy osobních
i užitkových vozidel.

opravy motorů
seřízení motorů
seřízení brzd
mechanické opravy
výměny olejů
výměny filtrů

Pneuservis

geometrie
klimatizace
diagnostika
náhradní díly
příprava na STK
poradenství

Vyhrazujeme si právo na úpravu cen pro případ mimořádných okolností.

osobní vůz, dodávka 		
plechový disk - komplet přezutí
350 Kč
osobní vůz, dodávka		
alu disk- komplet přezutí		
500 Kč
nákladní vůz			1 kolo					540 Kč
osobní vůz, dodávka 		
1 kolo - plechový disk
		
110 Kč
osobní vůz, dodávka 		
1 kolo - alu disk		
150 Kč
Na skladě nejběžnější rozměr pneu, skladem ihned k odběru 150 ks, při koupi celé sady 5%
sleva na pneu. Zdarma změříme odolnost chladící kapaliny. Ceny jsou uvedeny vč. demontáže,
montáže, spotřebního materiálu. Ceny uvedeny vč. DPH.

Hydraulika
hydraulické natahovcí systémy
hydraulické ruky komunální, lesnické
servis lesní hydraulické techniky
servis komunální hydraulické technicky
servis zemědělských strojů s hydraulikou

EUROBIT asistent s.r.o.
Drahotice 23
538 25 Nasavrky

+420 608 944 984
servis@eurobit.cz
www.eurobit.cz

