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Warszawa (153)
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  Podróże, Turystyka (64)
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  Kursy / Szkolenia (60)

  Odzież / Dodatki (12)
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Wpisz szukane słowa

szukaj >>

Bądź z nami na:
    

Przegląd techniczny auta z wbiciem do dowodu i 
diagnostyką komputerową dla 1, 2 lub 3 aut od 149 zł w 
Auto Tim Janeczko
Auto Tim Janeczko
ul. Oleska 152 45-239 OpoleStrona internetowa

Oferta firmy Auto Tim Janeczko prezentowana przez Groupon.pl
Przegląd techniczny auta z wbiciem do dowodu i diagnostyką 
komputerową dla 1, 2 lub 3 aut od 149 zł w Auto Tim Janeczko
O ile podróż poślubna wybrakowanym balonem może być znakomitą 
okazją do zaimponowania swojej wybrance, to na co dzień, nawet na 
niewielkich wysokościach lepiej unikać usterek. Skorzystaj więc z 
dzisiejszego grouponu i wybierz się do Auto Tim Janeczko na przegląd 
techniczny auta z wbiciem do dowodu i diagnostyką komputerową 
w 1 z 3 opcji:

  za przegląd i diagnostykę komputerową 1 
samochodu,   za przegląd i diagnostykę 
komputerową 2 samochodów,   za przegląd i 
diagnostykę komputerową 3 samochodów.

1) 149 zł zamiast 300 zł
2) 289 zł zamiast 600 zł

3) 399 zł zamiast 900 zł

Samochód zostanie poddany oględzinom i 
wnikliwym testom, które sprawdzą jego stan techniczny, a wyniki 
zadecydują o dalszym postępowaniu. Dokładny i szczegółowy 
komputerowy mechanizm przebada wszystkie zakamarki Twojego auta – 
wszystkie układy, silnik i zawartość płynów. Jeśli parametry będą zgodne 
z normami – dowód rejestracyjny zostanie wzbogacony o podpis, 
natomiast Ty zyskasz spokój, poczucie bezpieczeństwa i komfort jazdy.

To rodzinna firma o długoletnich tradycjach. 
Zajmuje się kompleksową naprawą samochodów i likwidacją szkód. 
Serwis posiada najnowocześniejszy sprzęt do napraw blacharsko - 
lakierniczych, komputery i specjalistyczne narzędzia a także jest 
autoryzowanym salonem sprzedaży Fiata i Alfa Romeo w Opolu. 

Przegląd techniczny

O Auto Tim Janeczko

 

Ważne

 
– niezbędne do rejestracji 
samochodu 

Przegląd techniczny z wbiciem 
do dowodu

 – 
gwarancja dokładnej analizy i 
szczegółowości 

Diagnostyka komputerowa

Lokalizacja – centrum 
Oferta limitowana 

Warunki
Groupon ważny do 1.12.2012 z 
wyłączeniem terminu 1.07.2012 – 
31.07.2012 i dostępny od razu po 
zakupie w zakładce „Moje Konto” 
Oferta obejmuje przegląd 
techniczny auta z wbiciem do 
dowodu i diagnostyką 
komputerową w 1 z 3 opcji:  149 
zł zamiast 300 zł za przegląd i 
diagnostykę komputerową 1 
samochodu  289 zł zamiast 600 
zł za przegląd i diagnostykę 
komputerową 2 samochodów  
399 zł zamiast 900 zł za przegląd 
i diagnostykę komputerową 3 
samochodów 

1)

2)

3)

Wybór opcji dokonywany podczas 
zakupu oferty 
Przegląd dotyczy samochodów do 
3,5 tony 
1 osoba może wykorzystać maks. 
1 groupon 
Konieczna rezerwacja tel. (77) 
400 88 88 z podaniem kodu 
grouponu i kodu 
zabezpieczającego. W przypadku 
nieodwołania rezerwacji z min. 
24-godz. wyprzedzeniem groupon 
przepada 
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Minter - agregator 
zakupów 
grupowych na 

Facebooku 

Lubię to! 

Liczba osób, które lubią Minter - 
agregator zakupów grupowych: 14.

Karla Rafał Malwina

Anka Monika Andrzej

Karolina Gosia Katarzynka
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