AUTO CHECK CENTER
…vă oferă competenţa şi service profesionist pentru maşina Dvs.
– şi asta în toată ţara.
Unitaţile ACC AUTO CHECK CENTER sunt ateliere auto
independente, ce se ghidează după următoarele principii:
Service individual, perfect prin competenţă,
consultanţă, rapiditate şi seriozitate
– toate acestea la preţuri corecte!
Bineînţeles şi pentru tipurile noi de
maşini – deoarece, mulţumită
numeroaselor noastre
seminarii, echipa noastră
este întotdeauna la zi
cu ultimele inovaţii

Va asteptam:
Luni - Vineri : 08:00 - 18:00
Sâmbata: 08:00 - 16:00
SAFETY MOTORS
Adresa :
105300 Prahova, Boldesti Scaieni DN1A
Tel: +40 244 210 439
safetymotors@yahoo.com
safety-motors@autocheckcenter.ro
www.autocheckcenter.ro

AUTO CHECK CENTER

SAFETY MOTORS

Opreşte aici!
Serviciul profesionist
pentru siguranţa ta!

AUTO CHECK CENTER
Marca ACC... marca încrederii Dumneavoastre
Doriţi să vă puteţi baza pe faptul că, în cazul unei reparaţii sau inspecţii, automobilul
dvs. e întotdeauna pe mâini bune.
Siguranţa şi confortul sunt factori importanţi pentru mobilitatea dvs.
Efectuaţi-va "opririle la standuri" întotdeauna la profesionisti!
În atelierul nostru avem pretenţia de a vă oferi dvs. şi maşinii dvs. un service de cea mai
bună calitate: rapid, competent, individual pentru toate tipurile de autovehicule la
preţuri absolut corecte!
Vă dorim o călătorie plăcuta şi sigură!

Echipa care lucreaza pentru Dvs.
Service-ul este la noi de maxima
importanţă.
Din acest motiv, vă oferim o gamă largă de
servicii - vă punem maşina la punct.
Competenţa de specialitate este însoţita la
noi de consultanţă individuală: discutam
personal cu dvs. în prealabil toate lucrarile
necesare. Echipa noastră calificată, condusă
de un maistru, este întotdeauna la zi cu
inovaţiile tehnice în toate lucrările efectuate
şi îşi dă toată silinţa pentru maşina
dumneavoastră: rapid şi temeinic.
Service-ul de top la un preţ convenabil este
important pentru noi - pentru că ne dorim
să plecaţi întotdeauna mulţumit din
atelierul nostru.

Vă oferim şi toata gama de piese şi accesorii
pentru autovehicule de la cei mai renumiţi producători.

Serviciile noastre:
- Reparaţii toate mărcile
- Reparaţii motor
- Reparaţii frâna
- Reparaţii direcţie - suspensie
- Caroserie
- Vopsitorie
- Uleiuri şi filtre
- Climă
- Piese de schimb şi accesorii

Vă oferim toate serviciile noastre la preţuri corecte - pentru un parteneriat bazat pe
încredere! Indiferent care este problema, găsim o rezolvare individuala şi sinceră.
Service-ul de top nu este neaparat scump: noi vă oferim toate lucrările de reparaţie
şi inspecţie la preţuri corecte. Beneficiaţi de o transparenţă totală în ceea ce priveşte
serviciile atelierului nostru - vă oferim o consultanţă detaliată şi găsim întotdeauna
soluţia potrivită la un raport preţ-calitate unic.

Calitatea pieselor nu este neglijabila!

