Originálne diely
SEAT.

Originálne výmenné
diely SEAT.

Váš SEAT je tvorený veľkým počtom Originálnych dielov,
ktoré sa každodenným používaním vozidla prirodzene
opotrebovávajú. Ak treba na vašom aute niečo vymeniť
alebo opraviť, mali by ste sa vždy rozhodnúť pre Originálne
diely priamo od výrobcu.

100% funkčnosť pri rovnakých záručných podmienkach ako u nového
Originálneho dielu za priaznivé ceny. Renovácia vo výrobnom závode
znamená, že diely sú do detailu rozobrané, vyčistené, premerané
a opotrebované časti nahradené novými. Výsledkom sú Originálne
výmenné diely, ktoré ponúkajú hospodárne opravy bez toho, aby ste sa
museli vzdať kvality SEAT, na ktorú ste zvyknutý.

Pri hľadaní vhodného dielu na opravu sa môžete stretnúť
s veľkým množstvom rôznych neoriginálnych dielov, ktoré
podliehajú rýchlejšiemu opotrebovaniu. Cena týchto
neoriginálnych dielov sa vám spočiatku môže zdať
výhodná, ale neskôr môže práve použitie takýchto dielov
vyvolať potrebu väčšej investície v dôsledku poškodenia
vášho vozidla.
Výhody SEAT Originálnych dielov:
• majú špičkovú kvalitu
• sú maximálne spoľahlivé
• 100% funkčné a bezpečné
• majú dlhú životnosť
• sú identické s pôvodnými dielmi v novom vozidle
• perfektne sedia a tým skracujú dobu montáže
• sú pravidelne inovované
• prechádzajú náročnými testami podľa noriem SEAT
Originálne diely sú vyrobené priamo výrobcom vozidla alebo
certifikovaným výrobcom. Originálne diely sú navrhnuté
priamo pre daný typ vozidla, v potrebnej rozmerovej
presnosti a dodržaním správneho technologického postupu.
Navyše sú starostlivo a dlhodobo testované. Na Originálne
diely poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja
alebo montáže v autorizovanom servise SEAT a vďaka ich
deklarovanej kvalite a dlhšiemu intervalu výmeny
z dlhodobého hľadiska šetríte finančné prostriedky.
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Výhody Originálnych výmenných dielov:
• zachovanie kvality ako pri nových dieloch
• dvojročná záruka
• výhodná cena
• široký sortiment
• šetrnosť k životnému prostrediu

Ekonomicky výhodné
diely SEAT.
Jazda autom je dnes prirodzenou súčasťou nášho života. Pre zachovanie
bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla je však nevyhnutná pravidelná údržba.
Aby hodnota vášho vozidla zostala zachovaná, je v tomto prípade najlepším
riešením rozhodnúť sa pre originál. Použitie originálnych dielov je však pri
niektorých opravách finančne náročnejšie. Čo s tým?
Pre vozidlá v najlepších rokoch
Hlavne majitelia starších vozidiel sú mimoriadne citliví na ceny. Pri údržbe,
respektíve oprave svojho vozidla požadujú okrem kvalitných a spoľahlivých

dielov a profesionálne odvedenej práce aj jasnú a záväznú informáciu
o cene. Ak aj vy patríte do tejto skupiny, máme pre váš riešenie s názvom
Ekonomicky výhodné diely SEAT.
Ekonomicky výhodné diely SEAT sú pravé SEAT diely
Zatiaľ, čo Originálne diely SEAT® a Originálne výmenné diely SEAT sú
identické s dielmi použitými pri výrobe vozidiel, Ekonomicky výhodné diely
SEAT boli vyvinuté špeciálne pre opravy vozidiel starších ako päť rokov.
Aj napriek tomu si môžete byť istý, že tieto diely boli vytvorené s rovnakou
technologickou kompetenciou spoločnosti SEAT, S.A. Ekonomicky výhodné
diely SEAT zahŕňajú celý rad štandardných dielov použiteľných v rámci
údržby vozidla alebo v prípade opotrebenia, ako sú brzdové kotúče
a obloženia, štartovacie batérie, alternátory, tlmiče pruženia, atď. Tento
sortiment sa neustále zlepšuje a rozširuje. Samozrejme, aj na tieto diely sa
poskytuje štandardná dvojročná záruka.
Atraktívne balíky služieb
Originálne, kvalitné a zároveň cenovo výhodné, také sú Ekonomické balíky
SEAT, ktoré zahŕňajú Ekonomicky výhodné diely SEAT vyrobené z vysoko
kvalitných materiálov v kombinácii so 100% servisnými službami SEAT.
S odbornými znalosťami nášho autorizovaného servisu SEAT zachováme
vašu mobilitu a postaráme sa o bezpečnosť vás i vašich spolujazdcov.
Paleta servisných služieb je naozaj široká a tak je váš SEAT v dobrých
rukách. Doprajte svojmu vozidlu profesionálnu starostlivosť a ono sa vám
za to odvďačí svojou bezpečnosťou a spoľahlivosťou na cestách doma
aj v zahraničí.

Informujte sa na ceny zvýhodnených Ekonomických balíkov u svojho
autorizovaného servisného partnera SEAT.
Zoznam servisných partnerov nájdete na www.seat.sk.

