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Szerviz bejelentkezés visszaigazolás

Tisztelt Ügyfelünk, köszönjük, hogy a Kovács Autóház Kft.-t választotta! 

2022.02.21 -án/-én Dojcsák András kollégánkkal a következőket beszélték meg:

Gépkocsi adatai:

Gépkocsi rendszáma: SUP-234 

Gépkocsi típusa: TOYOTA Highlander Hybrid Highlander 

Műszaki vizsga lejárat dátuma: 2025.07.13 

Kiterjesztett garancia lejárat dátuma: - 

E-mail cím: none@none.hu 

Fizetés módja: Bankkártya vagy Átutalás (0 nap) 

Szerviz előjegyzés adatai:

Megbeszélt időpont: 2022.03.07 09:00 

Telephely: Szeged 

A javításhoz szükséges idő (tájékoztató jellegű): 1,0 óra 

Várható befejezés (fejlesztés alatt...) 2022.02.21 09:32 mely menet közben feltárt hibák függvényében változhat.

Megbeszélt szervizmunkák:

- 45.000 km-es karbantartás 

- A Javítás ideje alatt: Az Ügyfél a gépkocsit a szervizben hagyja, a szerviztanácsadó értesítéséig 

Figyelem!

Megkérjük kedves ügyfeleinket, hogy a megbeszélt idő előtt 15 - 20 perccel korábban érkezzenek a
munkafelvételre, így

a gépkocsi átvétel ideje nem vesz értékes szerelői időt el!

Amennyiben a gépkocsi rejtett indítással rendelkezik, annak működéséről szerviztanácsadó kollégánkat legyen kedves
tájékoztatni.

Amennyiben a gépkocsi kerékőrrel rendelkezik, azt utastérben jól látható helyre legyen kedves előkészíteni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy 15 percnél nagyobb késés esetén, a megbeszélt időpontot és a vállalási
határidőt nem tudjuk tartani.

Műszaki vizsgához szükséges dokumentumok, előírások:

Kötelező biztosítás igazolás + gépjármű kötelező tartozékai
Céges autó esetén: Aláírási címpéldány, cégkivonat
Fóliázott ablakok esetén a fóliához tartozó műbizonylat szükséges
Minden fejtámla és ülés megléte szükséges
Plug in Hybrid esetén érintésvédelmi vizsgálat és a 230V-os töltő kábel megléte szükséges

Mobilitásának és kényelmének fenntartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat ajánljuk figyelmébe:

Hozom viszem szolgáltatás (részletekért kérem érdeklődjön a szerviz tanácsadónál)
Bérautó szolgáltatás (részletekért kérem érdeklődjön a szerviz tanácsadónál)

Bérautó áraink:

Toyota Aygo: 5.000,- Ft+áfa/nap

Toyota Proace City: 8.000,- Ft+áfa/nap

Toyota Corolla / CHR: 9.000,- Ft+áfa/nap

Lexus NX300h 12.000,- Ft+áfa/nap

 

Üdvözlettel:
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Szerviz bejelentkezés visszaigazolás

Kovács Autóház szerviz osztálya
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