Melyik Motorolaj a Megfelelő?
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A Liqui Moly kenőanyagok kifejlesztése és gyártása során alkalmazott eljárás, a „Clean Modifier
Technology” biztosítja a tökéletes motortisztaságot, a „Friction Reducer Technology”, vagyis
a kis súrlódást eredményező technológia pedig hozzájárul az üzemanyag-takarékossághoz,
valamint a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.
A korszerű gépjárművek gyártói újabban autótípusonként ajánlást adnak arra, milyen
motorolajat kell használni az optimális működéshez. Ennek oka, hogy a motorolaj már
konstrukciós szerkezeti elemnek számít (emissziós értékek, részecskeszűrő és katalizátor
használata, kiterjesztett csereintervallum, motorikus alkatrészek illesztései, stb.), nem
mindegy tehát, hogy melyiket választjuk közülük.

„AUTÓ-DOKTOR” SZERVIZ PROGRAM
A kedvező árak és a kiemelt gondoskodás

Fontos tényező még, hogy az előírt motorolajat és az olajszűrőt – a gyári előírásnak megfelelően
– rendszeresen cseréltesse, ezzel is növelve járműve élettartamát a gyári garancia megtartása
mellett. Ugyancsak fontos, hogy új típusú vagy más minőségű motorolaj használata előtt,
a kötelező szerviz részeként az olajrendszer tisztítva legyen, így megelőzhető az olajsár
kialakulása.

valódi szervizélményt biztosítanak
minden partnerünk számára!

A környezet védelme közös ügyünk, ezért mi gondoskodunk a kenőanyag-felhasználás során
keletkező, szelektíven gyűjtött hulladék ártalmatlanításáról!
gyártói ajánlások a Megbízható Működés érdekében:
Top Tec 4100 5W-40
ACEA A3/B4/C3; API SN/CF; BMW
Longlife-04; Ford WSS-M2C 917-A;
MB-Freigabe 229.31; Porsche A40;
VW 502.00/505.00; VW 505.01

Special Tec AA 0W-20

BMW,
Mercedes-Benz

API SN
ILSAC GF-5

Cikkszám: 2686 (5 liter)
Cikkszám: 9734 (5 liter)

Top Tec 4200 5W-30
ACEA C3; BMW Longlife-04;
MB-Freigabe 229.51; Porsche C30;
VW 504.00/507.00

Volkswagen, Audi,
Seat, Skoda

Cikkszám: 2693 (5 liter)

Top Tec 4300 5W-30
ACEA A1/A5/B1/B5/C2; API SM/CF
Cikkszám: 3741 (5 liter)

Peugeot, Citroen,
Fiat, Lancia, Alfa
Romeo, Honda

ACEA A5-08 / B5-08; API SL/CF
ILSAC GF-3

Cikkszám: 2853 (5 liter)

Special Tec F ECO
5W-20
API SN
Ford WSS-M2C 948-B

Top Tec 4400 5W-30
ACEA C4;
Renault RN 0720

Special Tec V 0W-30

Renault,

Ford, Mazda, Volvo,
Jaguar, Toyota,
Honda, Mitsubishi

Ford, Mazda, Volvo,
Jaguar

Top Tec 4500 5W-30

ACEA A5/B5;
Ford WSS-M2C 913-D

Ford, Mazda, Volvo,
Mazda, Ford,
Volvo, Jaguar

Jaguar, Fiat, Lancia,
Alfa Romeo

Cikkszám: 3853 (5 liter)

-

díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan
díjtalan

ACEA C3; API SN/CF; BMW
Longlife-04; Ford WSS-M2C 917-A;
MB-Freigabe 229.51;
Opel dexos2 TM;
VW 505.01/505 00/502 00
Cikkszám: 3756 (5 liter)

Special Tec LL 5W-30

Opel, BMW,
Mercedes-Benz

ACEA A3/B4; API SL/CF;
BMW Longlife-01; B-Freigabe 229.5;
VW 502.00/505.00
GM-LL-A025/B025
Cikkszám: 1193 (5 liter)

BMW, MercedesBenz, Ford, Mazda,
Volvo, Jaguar, Opel,
Volkswagen, Audi,
Seat, Skoda

időtálló értékek

gépkocsi mosás
75 pontos átvizsgálás
olajrendszer tisztítás
üzemanyag rendszer tisztítás
szerviz intervallum visszaállítás
garancia füzet vezetése
klíma rendszer tisztítása
mobilitás garancia Mo. területén
motorolaj utántöltés, két olajcsere között (1L)
ajándék csomag a 3. és 9. szerviz látogatáskor
olajcsere a 6. és 12. szerviz látogatáskor
szélvédőmosó folyadék feltöltése
fagyálló folyadék feltöltése
fékolaj feltöltése

figyelMesség
- kávét, üdítőt kínálunk
- újságokat, magazinokat tartunk
- WIFI hozzáférést biztosítunk

Cikkszám: 3729 (5 liter)

Top Tec 4600 5W-30

- szezononkénti tartozék ajánlatok

GONDOSKODÁS

Nissan
Special Tec F 5W-30

törődés

- autóját az Ön jelenlétében vizsgáljuk át
- közvetlen hívhatja munkafelvevőjét
- mobilitását a szervizelés időtartama
közben is garantáljuk

Cikkszám: 3841 (5 liter)

Cikkszám: 3751 (5 liter)

ACEA C1;
Ford WSS-M2C 934-B; JASO DL1

Daihatsu, Hyundai,
Isuzu, Kia, Subaru,
Chrysler, Ford,
Honda, Mazda,
Mitsubishi, Nissan,
Suzuki, Toyota

Ügyfélkezelés

SZERVIZ INFORMÁCIÓK
- elektronikus hírleveleket küldünk

- innováció, szakértelem, precizitás
- hosszan tartó minőséget garantáló, eredetinek is megfelelő alkatrészek, amelyek révén gépkocsija valóban
eredeti marad
- A szervizünk előnyei: Munkatársaink az aktuális gyári
előírások alapján, termékfelelősségi eljárások és tudásbázis alapján a legmodernebb célszerszámokkal,
műszerekkel, szoftverekkel dolgoznak. Szakértelmüket
a speciális képzési programok és a mindennapos javítási tapasztalatok biztosítják. Egész munkánkat garanciával, a környezet- és munkavédelmi előírások maximális betartásával végezzük.

alkatrész garanCia

Eredetinek is megfelelő alkatrészek előnyei:
- 1 év garancia, amely az „Autó-Doktor” szerviz bármelyik pontján
érvényesíthető.
- Minimális összköltség, maximális teljesítmény, hosszabb élettartam.
- Az alkatrészek tökéletesen illeszkednek egymáshoz.
- Fejlesztésük és ellenőrzésük az autók kifejlesztése után is folytatódik.

karbantartás a gyári garanCia Megőrzésével
A gépjárművek fenntartásához, műszaki állapotuk megőrzéséhez hozzátartoznak a gyártó által
előírt időszakos karbantartási munkálatok. Ezen munkálatok időbeni elvégzése, valamint a gyári,
vagy a gyárival megegyező minőségű alkatrészek alkalmazása fontos a gépkocsi problémamentes
és biztonságos működtetéséhez, és a gyári garancia megtartásához!
Az európai uniós irányzatok alapján Ön szabadon dönthet, hol végezteti ezen karbantartási
műveleteket. A szakszervizeknek el kell fogadniuk a független szervizekben végzett munkákat, ha
ott a gyári technológiai folyamatokat betartották. Ilyen elismert független szerviz az Autó-Doktor
Horváth Kft. Prémium Gyorsszerviz, ahol gyors, precíz és szakszerű kiszolgálással találkozhatnak
a gépjármű-tulajdonosok. Az Autó-Doktor Horváth Kft. közvetlen érdeke az Ön elégedettsége,
ezért a fix, rögzített csomagárakban nyújtott szolgáltatásainkat teljesen átlátható módon
vehetik partnereink igénybe: bejöhetnek a szervizbe a hibafeltárás és javítás során, vagy éppen
megbizonyosodhatnak a felhasznált gyári alkatrészek eredetiségéről.
Célunk a gépjármű eredeti, gyári műszaki állapotának visszaállítása, valamint a gyári garancia
megtartása, amelynek feltétele az időszakos karbantartási munkálatok elvégeztetése. A garancia
megtartásán túl a rendszeres karbantartás hozzájárul a gépjármű élettartamának növekedéséhez,
a menetbiztonság megőrzéséhez, amely előnyök a szervizkönyv vezetésével együtt a használt
autó értékesítésekor akár több százezer forintos pluszbevételt is jelenhetnek Önnek.
A különböző motor-meghibásodások feltárása olykor komoly feladatot jelent a szakemberek
számára is. Éppen ezért Autó-Doktor Horváth Kft. korszerű diagnosztikai felszereléssel
rendelkezik, amelynek segítségével vállalja a hibák feltárását mind benzines, mind pedig dízel
típusú gépjárműveken. Műhelyünk a gyártók által is ajánlott, a gyárival megegyező minőségű
alkatrészeket részesíti előnyben, amelyek sok típusban megtalálhatóak gyári beszerelésként.
az „autó-doktor hétparancsolata”:
• Gyári, eredeti műszaki állapot visszaállítása a feladatunk
• Gyári technológiai útmutatás szerinti javítás
• Gyári, vagy gyárival megegyező minőségű alkatrészek alkalmazása
• Gyári garancia megtartása mellett törekszünk a biztonságra és a hosszú élettartam biztosítására a szervizkönyv vezetésével
• Átláthatóság: ügyfeleink a 75 pontos díjtalan átvizsgálás és a javítás minden egyes lépését
a szervizben személyesen nyomon követhetik
• Fix, rögzített csomagárak alkalmazása (rezsióradíj helyett)
• Előzetes árajánlat készítése minden esetben a munka elvégzése előtt

az autó-doktor horváth kft. négy kiváló szervizcsomagot kínál ügyfeleinek:

BRONZE
csomag

Kizárólag az olajcseréhez tartozó folyamatok,
illetve a közlekedésbiztonságilag legfontosabb
vizuális szerkezeti vizsgálatok kerülnek elvégzésre.

SILVER
csomag

Ennek során teljeskörűen
átvizsgáljuk gépjárművét, hogy Ön biztonságosan vehessen részt a
mindennapi
forgalomban.

GOLD

csomag

PLATINUM
csomag

Teljeskörű
átvizsgálás Teljeskörű szolgáltatás,
mellett több szolgál- extra kényelem, maxitatást, nagyobb kényel- mális biztonság.
met adunk így gondtalan
lehet minden utazás.

A csomagok díjai tartalmazzák a
4 liter Liqui Moly motorolajat, valamint a csomagokhoz jelölt szolgáltatásokat.

BRONZE
csomag

SILVER
csomag

GOLD
csomag

10W-40-es
motorolaj esetén*

10W-40-es
motorolaj esetén*

10W-40-es
motorolaj esetén*

9.990 Ft-tól

12.990 Ft-tól

14.990 Ft-tól

1. 75 pontos járműdiagnosztikai ellenőrzés:
Fékrendszer

12 pontos részletes átvizsgálása, fékolaj nedvességtartalmának mérése, féktárcsa, fékcső
és fékbetétek, stb. átvizsgálása

Gumiabroncsok

állapota, rendellenes kopásának, stb. ellenőrzése

Futómű

vizsgálata, stabilizátor, kerékcsapágyak, szilentek, gömbfejek, összekötők, stb.
ellenőrzése

Meghajtás

féltengely, gumiharangok és kerékcsapágyak, stb. ellenőrzése

Lengéscsillapító

működése, tömítettségének stb. ellenőrzése, diagnosztikai próbapadon történő mérése

Látni és látszani
Környezetvédelem

fényszórók, irányjelzők, féklámpák, ködfényszórók, szélvédő,
ablaktörlők, stb. ellenőrzése
kipufogórendszer átvizsgálása, tömítettség, felfüggesztés, átrozsdásodás, katalizátor és
részecskeszűrő, stb. ellenőrzése

Elektromos rendszer

akkumulátorteszt, gyújtógyertyák állapota, gyújtáskábel, töltésdiagnosztika, stb.

Kormány

holtjáték, stb. ellenőrzése

Ékszíjak

állapota, feszessége, stb.

2. folyadékfeltöltések:
Szélvédőmosó-folyadék feltöltése (téli/nyári, 1 literes mennyiségben)
Fagyálló hűtőfolyadék (1 literes mennyiségben) feltöltése
Akkumulátor, elektrolit feltöltése
Fékolaj utántöltése

3. Prémiumszolgáltatások:
Szervizintervallum visszaállítása
Gyári szervizkönyv kitöltése és átadása
Olajcsere előtti motor olajrendszer-tisztítás Liqui Moly adalékkal
Üzemanyagrendszer tisztítása Liqui Moly adalékkal (benzin, dízel)
Súrlódáscsökkentő Liqui Moly motorolaj adalék betöltése
Autó-Doktor szerviz- garanciakönyv kitöltése és átadása
Harmadik és kilencedik szervizlátogatásnál ingyenes szezonális ajándékcsomag
Hatodik és tizenkettedik szervizlátogatásnál ingyenes olajcsere-szerviz
Fékbetétre, fékpofára 50%-os árkedvezmény (élettartam garancia)
Klímarendszer tisztítása Liqui Moly speciális anyaggal
Mobilitás garancia Magyarország területére
Díjtalan motorolaj utántöltés a két olajcsere között 1 liter mennyiségig
Autómosás (külső-belső tisztítás)

fiX MUnkadíjak:

4.990 Ft-tól

PLATINUM
PLATINUM
csomag
csomag
10W-40-es

10W-40-es
motorolaj
esetén*
motorolaj esetén*

19.990 Ft-tól

A csomag ára tartalmazza a szükséges motorolaj és a hulladék ártalmatlanításának költségét, kivéve az esetleges további alkatrészek díját. Ezekről,
valamint a hozzájuk tartozó fix, rögzített árú munkadíjakról minden esetben a munka elvégzését megelőzően árajánlatot készítünk.
* További 20 féle motorspecifikus olajcserecsomag áll ügyfeleink rendelkezésére, ez esetben a csomagok ára a választott olaj árának függvényében változik.

időszakos szerviz
és olajCsere-CsoMagok

