MITSUBISHI
MITSUBISHI BUDGET PROGRAM
Pokiaľ uprednostňujete u Vášho staršieho vozidla cenovo výhodnejšiu starostlivosť pred
vysokou kvalitou a životnosťou dielov na nové vozidlá, pripravili sme si pre Vás novú radu
náhradných dielov na údržbu, schválených spoločnosťou Mitsubishi Motors, MITSUBISHI
BUDGET PROGRAM. Ponuka zahŕňa olejové, vzduchové a peľové filtre, stierače, brzdové
segmenty a brzdové kotúče. Spolu s využitím ponuky cenovo výhodného motorového oleja
Mitsubishi je starostlivosť o Vaše vozidlo ešte výhodnejšia.

produkt
Olejový filter
Motorový olej Mitsubishi

cena

úspora

10 EUR

20%

od 7,50 EUR/liter

Peľový filter

23 EUR

36%

Vzduchový filter

36 EUR

19%

Predné stierače – (sada)

42 EUR

26%

Predné stierače Flat Blade

57 EUR

Brzdové segmenty predné

74 EUR

41%

Brzdové segmenty zadné

74 EUR

41%

Brzdové kotúče predné (2 ks)

156 EUR

28%

Brzdové kotúče zadné (2 ks)

156 EUR

19%

Ponuka platí pre vozidlá Mitsubishi Lancer od roku 2007, ceny platné k 01.04.2022 sú
uvedené v EUR s DPH bez montáže. Podrobnejšie informácie o ponuke a náklady za montáž
uvedených produktov poskytne Váš autorizovaný servis Mitsubishi. Spoločnosť M Motors SK
s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a tlačové chyby.
Pozn.: na diely MITSUBISHI BUDGET PROGRAM nie je možné uplatniť ďalšiu zľavu v rámci programu BONUS+

MITSUBISHI SERVIS
www.mitsubishi-motors.sk

APLIKÁCIA MOJE MITSUBISHI

Predstavujeme vám novú webovú aplikáciu MOJE MITSUBISHI, ktorú teraz zadarmo ponúkame všetkým majiteľom vozidiel značky Mitsubishi.
Po prihlásení uvidíte detailné informácie o vami vlastnených vozidlách,
elektronickú servisnú knižku, detailný prehľad servisnej histórie, prípadne prehľad aktuálne vyhlásených či doteraz neuskutočnených zvolávacích akcií, ktoré sa na Vaše vozidlá môžu vzťahovať. Veríme, že vám táto
webová aplikácia ušetrí nielen čas, ale zároveň vám v budúcnosti prinesie aj množstvo výhod.

VÝHODY APLIKÁCIE MOJE MITSUBISHI
Kompletná elektronická servisná knižka
Informácie o servisných intervaloch
Informácie o nákladoch na servis
Informácie o zvolávacích akciách
Informácie o trvaní záruky
a oveľa viac...

ZÁRUKA KVALITY
Aby vaše vozidlo dlho dobre fungovalo, spoliehame sa výhradne na originálne diely Mitsubishi a a na najmodernejšie diagnostické a technické vybavenie servisu. V Mitsubishi sa staráme nielen o vaše vozidlo, ale staráme sa
aj o vás – nášho zákazníka. Využívať popredajné služby u autorizovaného dílera Mitsubishi znamená, že získate profesionálny servis za konkurencieschopnú cenu podľa vášho očakávania. Pre vás to predstavuje radosť
z jazdy a pre vaše vozidlo spoľahlivosť, bezpečnosť a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

PROGRAM ZAPOŽIČIAVANIA NÁHRADNÝCH VOZIDIEL

ASISTENČNÁ SLUŽBA MAP ZADARMO

Asistenčná služba MAP je k dispozícii všetkým majiteľom nových vozidiel
značky Mitsubishi, a to po dobu 3 rokov od začiatku platnosti záruky. Po
skončení základnej doby platnosti asistenčnej služby MAP stačí navštíviť
autorizovaný servis, absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku vášho vozidla, a tým získať asistenčnú službu MAP na ďalší 1 rok celkom zdarma!!!
Tento asistenčný balíček služieb sme pripravili preto, aby sme vám aj vašim spolujazdcom poskytli najväčšiu možnú ochranu v prípade akejkoľvek
nepredvídanej udalosti v tuzemsku alebo v zahraničí.


MITSUBISHI GARANCIA

pozn.: podrobné informácie na www.mitsubishi-motors.sk

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL
BONUS 5+ zľava 10% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 5 rokov
BONUS 7+ zľava 15% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 7 rokov
BONUS 10+ zľava20% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 10 rokov
pozn.: pri provedení opravy v autorizovanóm servise Mitsubishi

Obj.č.: SKLANBP22

www.mitsubishi-motors.sk

