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Auto-Beskidy - opony i felgi, bagażniki samochodowe
http://www.auto-beskidy.pl

Strona Auto-Beskidy.pl powstała w związku z ciągle powiększającym się wachlarzem usług świadczonych
przez Auto Serwis Piotr Suchy Euromaster Jaworze oraz naszych partnerów "po fachu".
Od samego początku tworzono ją z myślą o naszych obecnych oraz przyszłych klientach. 
Jej celem jest nie tylko przybliżenie naszej oferty handlowej oraz zakresu świadczonych przez nasz auto
serwis usług , ale także nawiązanie kontaktu i wyciągnięcie pomocnej dłoni dla coraz większego grona
kierowców, którzy poszukują fachowych usług motoryzacyjnych za pośrednictwem Internetu.

W roku 2008 przystąpiliśmy do europejskiej sieci serwisów Euromaster co pozwoliło naszej firmie wdrażać
wyższe standardy obsługi, uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach i dzielić się doświadczeniem z innymi
serwisami z całej Europy

Współpracujemy z serwisami specjalizującymi się w każdej dziedzinie (elektryka samochodowa, blacharstwo,
lakiernictwo) oraz dystrybutorami części samochodowych dzięki czemu nasi klienci mają gwarancję wysokiej
jakości usług oraz niskich cen.

Firma świadczy usługi z zakresu:
- wymiana opon;
- geometria zawieszenia;
- zbieżność kół;
- mechanika pojazdowa ogólna;
- serwis klimatyzacji;

Auto-Beskidy.pl oferuje:
- opony do samochodów osobowych, dostawczych, 4x4 oraz sportowych;
- felgi stalowe i aluminiowe;
- bagażniki samochodowe;
- bagażniki i boxy dachowe;
- bagażniki rowerowe;
- platformy i uchwyty do przewozu rowerów;
- uchwyty do przewozu nart
- łańcuchy śniegowe.

Kategorie
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Relingi, Wymiana oleju jaworze, Jasienica koło bielsko, Biała
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