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Korszerű technológia
Minőségi alkatrészek és anyagok

Kiemelkedő szakértelem

KGYD autószervizünkben tapasztalt, precíz szerelőink garantálják a kiváló 
minőségű javítási munkát.

Teljes körű autószerelési munkánkhoz kiválóan felszerelt műhelyünkben 
professzionális eszközeink állnak rendelkezésünkre a szerelési és 
karbantartási feladatok elvégzéséhez.
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MIÉRT VÁLASSZA A KGYD AUTÓSZERVIZT?

S okoldalú szerviztevékenységünkkel biztosítani tudunk minden javítási munkát, amire gépjármű-
parkjának szüksége lehet. Ezenfelül műszaki vizsgáztatást is biztosítunk járműveinek, melyre 
rövid határidőn belül időpontot adunk.

Autószervizünkben járműparkján minden elvégzett munka visszakövethető a digitálisan vezetett 
szervizkönyvnek köszönhetően, valamint értesítést küld az időszakos javítások szükségéről.

Szakembereink több éves tapasztalattal rendelkeznek az autójavítás és szerelés iparág területén, így 
kizárólag első osztályú munkát végzünk.

A szezonális szervizen túl, SOS javítási szolgáltatásunkat is igénybe tudja venni.

Szerelési tevékenységünket és szolgáltatásainkat minden esetben az Ön igényeire szabva állítjuk ösz-
sze, amelyet részletes konzultáció előz meg. Szolgáltatásainkra és az alkatrészekre egyaránt egyedi 
kedvezményeket nyújtunk minden partnerünk számára.

Személy- és kistehergépjárművek szerelésére és 
karbantartására szakosodtunk.*

*3,4 tonnáig vállaljuk a járművek javítását.
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Autószerelési munkáink lefedik az iparág összes területét.

Autószerelőink nehézségek nélkül végzik el a fék szerelést, hengerfej és kipufogó javítást vagy akár a 
kuplung cserét. 

Autóvillamossági szakembereink rövid időn belül vállalják akár az indítómotor bevizsgálását, generátor 
javítását vagy a navigációsrendszer beszerelését is.

Fényezőink és karosszérialakatosaink, az Ön teljes elégedettségét tartják szem előtt. Munkatársaink a 
karosszériajavításokat és az autófényezési munkákat szakszerűen, gyári szerelési technológiával végzik el.

Teljes körű kárrendezés és ügyintézés szolgáltatásunkkal segítjük partnereinket.

Cégünkkel kötött megbízást követően teljes körű kárügyintézést végzünk, a kárfelvételtől, a kifizetésig, 
eközben Önnek nem kell a biztosító kifizetésére várnia! 

A biztosítókkal való kapcsolatfelvétel után elvégezzük a kárfelvételt, majd a biztosítótársaság által 
kiadott fizetési garancia után megkezdjük a javítási munkákat.

Szeptembertől már eredetiség, illetve műszaki vizsgáztatást is vállalunk, házon belüli vizsgabázisunkon.

Dinamikusan fejlődő autószervizünk teljes körű 
szolgáltatásait nyújtja kis- és nagyvállalatok számára!
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• Autószerelés

• Autóvillamosság

• Klímaszerviz és klímatöltés

• Szélvédőcsere

• 3 dimenziós futóműállítás

• Gumicsere és felnijavítás

• Karosszériajavítás

• Autófényezés

• Szezonális átvizsgálás

• Kárrendezés és ügyintézés

• Autómentés

• Műszaki vizsga

• Eredetiség vizsga

SZOLGÁLTATÁSAINK

ESZKÖZPARKUNK
• METRON előkészítő- és fényezőkamra

• 4 darab csáposemelő

• Nexion Spa négyoszloposemelő, 3 dimenziós futóműállítás

• Blackhawk húzató pad, lézeres mérőműszerek

• TEXA klímakarbantartó készülék 

• R134 és R1234YF típusú gázok

• TOPAUTO SRL és SRL4 típusú fényszóró beállító műszer

• Diagnosztika gépek: TEXA, BOSCH, gyári BMW

• Homokfújó gép

• Minőségi célszerszámok a javítási munkákhoz



5

AUTÓMENTÉS SZOLGÁLTATÁS
Autómentés tevékenységünk során garantáljuk, hogy munkatársunk 5 órán belül megkezdi meghibáso-
dott járművének szállítását. 

Autója mentését követően KGYD autószervizünkbe szállítjuk autóját, ahol elvégezzük a javítási munkákat.

Dunaújvárosban ingyenesen, környezőtérségében pedig 20% kedvezménnyel vehető igénybe szolgálta-
tásunk partnereink számára, amennyiben a KGYD Autószervizben javíttatja járművét.

S.O.S. SZERVIZÜNKKEL GARANTÁLJUK ÖNNEK A 24 ÓRÁN BELÜLI JAVÍTÁST!*

S.O.S. szolgáltatásunkba foglalt javítási területek közé tartozik: 

• Futóműállítás

• Olajcsere

• Szíjcsere

• Gumicsere

• Izzócsere

• Gyors diagnosztika

• Állapotfelmérés egyaránt!

A felsorolás nem teljes körű, részletekkel kapcsolatban érdeklődjön munkatársainktól.

*Az S.O.S. szervizdíja a listaár 50%-val növekszik.

Kedvezményes autószállítás, korrekt árajánlat,  
egyedi kedvezmények!

Autómentés esetén a szállítás díja a javítási  
költségekkel együtt kerül kiszámlázásra.
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BMW-re szakosodott szervizként ismerjük az adott modellek típushibáit és gyors megoldásukat!

Folyamatosan szem előtt tartjuk a minőségi javítási munkát, így nyugodt szívvel ránk bízhatja kedvenc 
járművét!

Kizárólag gyári vagy gyárival azonos minőségű alkatrészeket használunk a javítások során, márkaszer-
vizekben is alkalmazott eszközökkel, célszerszámokkal és diagnosztika géppel!

Az elvégzett javítási munkákat bejegyezzük BMW autója online szervizkönyvébe, így egyszerűen vissza-
kereshető a szerelés és a karbantartás.

Partnereinknek a személyre szabott kedvezményeken kívül gyári alkatrészekre is árengedményt adunk.

Autószervizünk célszerszámainak és berendezéseinek üzemeltetését köszönjük kiemelt partnereinknek!

Dunaújváros és térségének  
első számú BMW-re szakosodott autószervizeként 

teljes körű javítási munkát végzünk!

BMW-RE SZAKOSODOTT SZERVIZ


