
KATAlóg 
servisných služieb



Vážený zákazník, spoločnosť Autocentrum Nitra, 

spol. s r. o. je na trhu od roku 1993 a poskytuje 

služby v oblasti predaja a servisu nových a 

ojazdených vozidiel značiek Toyota a Hyundai.

Kladieme dôraz predovšetkým na vysokú 

kvalitu poskytovaných služieb a nadštandardnú  

starostlivosť o zákazníka. Snažíme sa ponúknuť 

svojim zákazníkom širokú paletu servisných služieb, 

ktoré sú prehľadne spracované v tomto katalógu.

Veríme, že sa osobne presvedčíte o odbornosti 

našich pracovníkov.

NAŠE SLUŽBY 
Pre každého motoristu



Ťažné zariadenie je dôležitá časť automobilu a preto 

musí byť bezpečné, spoľahlivé a kvalitné. Všetky 

nami ponúkané ťažné zariadenia (Galia, AUTOHAK, 

Toyota, Hyundai) spĺňajú európsku homologizáciu a 

sú vysokokvalitné!

• Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s montážou 

ťažných zariadení a vyškolený personál

• Namontujeme ťažné zariadenie všetkých typov 

upnutia a oboznámime vás s jeho obsluhou a 

údržbou

• Vykonávame montáž ťažných zariadení na všetky 

značky automobilov

MoNtáŽ
ťAŽNého 
zAriAdeniA
Pre všetky typy 
automobilov!



Vážime si váš čas a preto vám ponúkame túto 

jedinečnú službu. Zatiaľ čo si vy vychutnáte šálku 

kávy, vaše vozidlo dostane prvotriednu starostlivosť 

od dvoch kvalifikovaných mechanikov pracujúcich 

v starostlivo naplánovanom a synchronizovanom 

tandeme. Zmyslom je maximálne urýchliť rutinné 

práce pri zachovaní tej najvyššej kvality.

 

Servisná doba sa tak skráti na polovicu, ale vás to 

nebude stáť ani o cent viac, ako štandardný servis. 

Takže nabudúce, keď budete chcieť stráviť čas 

príjemnejšie ako čakaním v servise, vyskúšajte náš 

expresný servis.

eXPreSnÝ 
SerViS

Oprava vášho vozidla 
nezaberie viac než 60 

minút!



Naše dlhoročné skúsenosti s klampiarskymi prácami zaručujú spoľahlivú a precíznu 

opravu vašej karosérie. Zabezpečujeme komplexnú opravu havarovaných vozidiel po 

ľahkých aj ťažkých haváriách.

Vždy pre zákazníka hľadáme optimálne riešenie likvidácie škody spôsobenej na vozidle. 

V našom záujme je vrátiť vozidlo do pôvodného stavu s čo najmenším doplatkom zo 

strany zákazníka.

• Pomôžeme vám pri telefonickom nahlásení nehody

• Vypíšeme správu o nehode 

• Dohodneme obhliadku poškodeného vozidla

• Pre zákazníkov poisťovní Allianz - Slovenská poisťovňa a Generali obhliadku 

zabezpečí náš interný technik

• Poskytneme náhradné vozidlo počas doby trvania opravy

• Opravíme vaše vozidlo rýchlo a spoľahlivo

• Dohodneme za vás úhradu opravy s poisťovňou

Zabezpečíme kompletnú administratívu pri likvidácii poistnej udalosti a vykonáme 

kompletnú opravu karosérie či poškodených dielov. Ušetríme vám čas aj nervy.

AUTOKlAMPiArSKe 
PrÁCe
Poistná udalosť už nemusí byť žiadny stres



Stroj nikdy nedokáže umyť auto tak dokonale ako človek. Pravidelné umývanie

auto nielen skrášľuje, ale aj chráni jeho lak. 

Naša ponuka obsahuje:

• tlakové umytie WAP prístrojom

• aplikáciu šampónu s voskom 

• vyleštenie karosérie jemnou jelenicou

• vyčistenie vonkajších a vnútorných skiel a zrkadiel

• kompletné vysávanie interiéru a batožinového priestoru

• vyčistenie interiérových plastov

• vyčistenie gumených rohoží

• vyčistenie podblatníkov

• vyčistenie zádveria, rámov, pántov

• vyčistenie diskov

• impregnáciu pneumatík

K umytiu je možné priobjednať:

• Aplikáciu tzv. ,,tekutých stieračov“ (technológia na rýchlejšie stekanie vody)

• Odstránenie miazgy z karosérie

• Zaleštenie škrabancov na laku

• Tepovanie interiéru

RUČNé UMYtIE AUtA
Doprajte si dokonale čisté auto!



Predhriaty interiér a žiadna námraza na oknách 

v zimnom období, príjemné chladenie vzduchu v 

lete. Presvedčte sa sami o všestranných výhodách 

nezávislého kúrenia! 

• Úspora času. Vyhnete sa rannému oškrabávaniu 

námrazy z okien či dlhému štartovaniu.

• Rýchly návrat investície. Predhriaty motor 

spotrebuje oveľa menej paliva počas štartu.

• Nižšie emisie škodlivých látok.  Vďaka 

predhriatemu motoru sa výrazne znížia emisie 

škodlivých látok.

• Komfortné ovládanie. Sami si zvolíte či chcete 

aktiváciu diaľkovým ovládaním, mobilom alebo 

digitálnym časovačom s predvoľbou.

• Ponúkame nezávislé kúrenie od firmy WEBASTO, 

ktorá je viacnásobný držiteľ ocenení nemeckých 

a rakúskych nezávislých testovaní.

• Ponúkame špičkové riešenia na mieru pre každý 

typ vozidla. 

MoNtáŽ
NEZáVISLého 
KÚreniA
Príjemný interiér v 
každom počasí!



Kúpili ste si nové auto a rozmýšľate ako si ho 

zabezpečiť pred krádežou? Ponúkame vám 

sofistikované a veľmi efektívne riešenie.

VIN PRINT je aplikácia identifikačného čísla VIN 

vášho auta metódou leptania na všetky sklá vrátane 

registrácie vozidla do európskej databázy European 

Car Register. 

Vyleptané VIN číslo a ďalšie údaje sú následne 

neodstrániteľné bez veľkého, jasne viditeľného 

poškodenia skiel, čím sa výrazne sťažuje legalizácia 

vozidla po odcudzení.

Výhody:

• efektívna prevencia proti odcudzeniu motorového 

vozidla

• registrácia v European Car Register

• metóda zabezpečenia akceptovaná poisťovňami

• rýchla aplikácia a registrácia

• neruší celkový vzhľad vášho vozidla 

• pôsobí profesionálne a sofistikovane

Vin PrinT
Efektívna ochrana

vozidla pre krádežou

TUning
Vyšperkujeme vám vášho 
maznáčika  



Vedeli ste, že najväčšie množstvo požiarov 

automobilov vzniká v oblasti motorového priestoru? 

Máme spôsob ako tomu zabrániť.

Systém PROTENG s plynom FE-36 ponúka najlepšiu 

možnosť, ako zabezpečiť motorové vozidlo pred 

ohňom. 

Medzi jeho výhody patrí najmä: 

• jednoduchosť a účinnosť

• kompaktnosť (množstvo hasiva 0,5 kg)

• samospúšťanie bez nutnosti obsluhy

• spoľahlivo a účinne hasí požiar už v zárodku

• nemá druhotné negatívne účinky na plasty, kovy 

ani elektronické zariadenia vo vozidle

• svojím chemickým zložením neohrozuje zdravie

• po hasení sa FE-36 odparí, v priestore 

nezostávajú žiadne zvyšky

• nevyžaduje žiadnu údržbu ani pravidelné kontroly

• priaznivá cena

hASIACI 
SYStéM 
PrOTeng
Ochrana vášho 
automobilu proti požiaru 



Solárne a bezpečnostné okenné fólie 3M so širokou 

škálou priepustnosti svetla poskytujú efektívnu 

ochranu pred slnečným žiarením, a zároveň ochránia 

cestujúcich v prípade rozbitia skla pri autonehode. 

V ponuke sú okenné autofólie s rôznou hrúbkou a 

solárnymi vlastnosťami pre každý typ vozidla. 

Okenné autofólie 3M:

• zabraňujú prehrievaniu interiéru automobilu

• v lete znížia nároky na používanie klimatizácie 

a v zime redukujú tepelné straty cez sklenené 

povrchy, čím znížia náklady na prevádzku 

• zabraňujú prieniku oslepujúcich slnečných lúčov 

a tým znižujú únavu očí

• chránia interiér pred vyblednutím 

• efektívne chránia zdravie pred škodlivým UV 

žiarením 

• v prípade rozbitia, čiastočky skla držia pohromade 

vďaka systému lepenia

• dotvárajú jedinečný vzhľad vášho vozidla

• majú dlhú životnosť.

oKENNé 
AUTOFólie
Komfort a bezpečie pri 
jazde 

Klimatizáciu ocení v horúcich letných dňoch každý 

motorista. Aby nás nezaskočil smrad alebo jej 

nefunkčnosť je dôležité venovať pozornosť jej 

pravidelnej údržbe. 

Hlavne po zime, keď ste klimatizáciu v aute 

nevyužívali je dôležité klimatizáciu vydezinfikovať. 

V chladnom počasí totiž vzduch vo výparníku 

kondenzuje a vytvára živnú pôdu pre množenie 

mikroorganizmov. Inak ako dezinfekciou sa týchto 

mikroorganizmov nezbavíte.

• Pri bežnej prevádzke vozidla sa odporúča 

prečistiť vzduchotechniku auta po cca 10-15 

tisíc kilometroch alebo cca po 6 mesiacoch. V 

rámci našich služieb ponúkame:

• odsatie starého chladiaceho média a oleja

• vykonanie skúšky tesnosti

• test tlaku kompresora

• doplnenie nového chladiaceho média a oleja 

• kontrola a výmena peľového filtra

• prečistenie a dezinfekcia celého klimatizačného 

systému penovým sprejom a dezinfekcia 

interiéru

• plníme aj nový typ ekologického chladiaceho 

média R-1234yf

• celkový čas trvania je cca 40 minút

Plnenie 
A SerViS 

KliMATizÁCie
Čistá klimatizácia bez 

škodlivých mikróbov a 
plesní 



Vzhľad, životnosť, ako aj hodnotu vozidla 

jednoznačne ovplyvňuje kvalita laku. Najmä v zimnom 

období je predná časť auta vystavená prudkému 

nárazu kamienkov z posypového materiálu. Fólia 

je dostatočne hrubá, aby odolávala aj väčším 

kamienkom.

Ochranná fólia 3M™ je vyrobená z pevného, tepelne 

tvarovateľného polyuretánu, ktorý je potiahnutý čírou, 

transparentnou ochrannou vrstvou. Vysokoúčinné 

lepidlo zabezpečuje schopnosť fólie kopírovať 

zložitý tvar karosérie bez tvorby lomu a poskytuje 

tak efektívnu a dlhodobú ochranu laku.

Výhody:

• chráni lak a tým predchádza vzniku hrdze

• fólia je transparentná, nenarúša celkový vzhľad 

vozidla

• môže byť kedykoľvek odstránená

• aplikuje sa na prednú kapotu, zrkadlá, prahy, 

nárazníky, blatníky, dvere, atď.

• potrebný tvar ochrannej fólie je vyrezávaný vopred 

presne na model vozidla pomocou softwarového 

riešenia Digital Designs, takže neexistuje riziko 

poškriabania povrchov pri aplikácii

• dá sa aplikovať na všetky modely vozdiel

oChRANNé 
Fólie

Dlhodobá ochrana laku 
karosérie 

Ukážková fotka z montáže ochrannej fólie



Plašič vysokej zveri je malý elektronicky poháňaný 

zvukový generátor s dosahom viac ako 500 metrov. 

Tieto akustické vlny upozornia väčšinu zvierat  

( jelene, srny, diviaky...) na blížiace sa vozidlo a 

odplašia ich, pri akejkoľvek rýchlosti vozidla. 

Výhody: 

• nainštalovaný správne, nie je počuteľný počas 

jazdy

• rýchla inštalácia

• dá sa umiestniť kdekoľvek na vonkajšej prednej 

časti vozidla

• je odolný voči vode aj priamemu vysokému tlaku 

vody

• nízka spotreba elektrickej energie.

MoNtáŽ 
PLAŠIČA 
nA zVer
Vyhnite sa stretu s 
vysokou zverou!



Autoalarmy sú poplachové zariadenia, ktoré 

prenikavým zvukovým signálom indikujú 

neoprávnené otvorenie vozidla. 

Okrem toho majú množstvo programovateľných 

funkcií, umožňujú pripojenie ďalších externých 

snímačov, majú výstupy na ovládanie pagera, 

centrálneho zamykania dverí, vyťahovania okien. 

Spĺňajú tak nároky nielen na ochranu vozidla pred 

jeho ukradnutím, ale poskytujú aj komfortné funkcie, 

ktoré uľahčujú majiteľovi manipuláciu s vozidlom.

Naša široká ponuka autoalarmov MetaSystem 

umožňuje zákazníkovi výber vhodného typu podľa 

jeho bezpečnostných a finančných požiadaviek, ako 

aj montáž do všetkých typov vozidiel ponúkaných 

na našom trhu.

 

Radi vám poradíme pri výbere toho najvhodnejšieho 

zariadenia pre váš typ vozidla, namontujeme a 

vysvetlíme ako ho používať.

MoNtáŽ 
AlArMU

Ochrana vášho vozidla 
pred krádežou



Je vlastne mechanické zabezpečenie radiacej 

páky. Dlhoročná prax potvrdzuje, že napriek všetkej 

elektronike je základnou metódou zabezpečenia 

dobre a pevne mechanicky uzamknuté vozidlo. Je 

cenovo dostupné a má vysokú účinnosť, pretože z 

používaných zabezpečení vykazuje najlepší pomer 

účinnosti a ceny.

Výhody:

• masívny kovový mechanizmus pevne spojený s 

karosériou auta bez narušenia

• záručná doba 5 rokov

• viac ako 1 000 modelov zámkov

• unikátna zámková vložka, odoláva metóde 

Bump Key

• ľahké ododomykanie

deFend 
lOCK
Najúčinnejšia ochrana 
vášho vozidla pred 
krádežou

Jazdenie by malo byť za každých okolností bezpečné. 

Technológia Bluetooth® vo vašom aute vám umožní 

plne sa sústrediť na premávku a popritom ponúka 

prístup do vášho iPhonu alebo iPodu cez navigačný 

display vo vašom aute. 

Hands free sada s LCD displejom vám umožní 

bezpečne uskutočniť telefonát či  prehrať hudbu z 

vášho telefónu bez dodatočných káblov a adaptérov. 

Funkcia hlasového vytáčania a ovládania, vďaka 

ktorej môžete vytočiť uložené telefónne číslo hlasom 

neodvedie vašu pozornosť od vedenia motorového 

vozidla. Externý mikrofón a reprosústava automobilu 

vám navyše zaručia vysokú úroveň komunikácie. 

Hands Free sada je kompatibilná so všetkými 

mobilnými telefónmi disponujúcimi  Bluetooth®  

technológiou.

MoNtáŽ 
BLUEtooth 
SAdY
Pre bezpečnú 
komunikáciu počas jazdy



Dôvodov na starostlivosť o pneumatiky a kolesá 

je hneď niekoľko. Najdôležitejším z nich je však 

bezpečnosť. 

V našom servise vám poskytneme kompletný 

pneuservis. Vďaka kvalitným a pravidelne 

kalibrovaným zariadeniam vieme poskytnúť 

spoľahlivú a profesionálnu starostlivosť.

Ponúkame: 

• sezónne prezutie vrátane kontroly komponentov 

a dotiahnutia matíc na moment predpísaný 

výrobcom vozidla

• vyváženie kolies 

• celoročné uskladnenie kolies

• opravu defektov

• zameranie a nastavenie geometrie

• stočenie brzdových kotúčov na vozidle

• testovanie účinnosti tlmičov a bŕzd na skúšobnom 

zariadení MAHA aj pre vozidlá 4x4

• ekologickú likvidáciu ojazdených a poškodených 

pneumatík a kolies

• predaj pneumatík značiek : GoodYear, Michelin, 

Nokian, Hankook, Pirelli, Dunlop, Matador, atď.

PneUSerViS
Kompletný pneuservis 
pre bezpečnosť na ceste 



PredAJ PneU
Z našej širokej ponuky

Naša spoločnosť okrem služieb pneuservisu, 

nastavenia a kontroly geometrie Vám zabezpečí 

aj dodávku nových letných aj zimných pneumatík 

všetkých bežných značiek vrátanie špeciálnych 

pneumatík do terénu. Všetky pneumatiky Vám 

namontujeme na oceľový alebo zliatinový disk 

vrátanie predpísaných elektronických ventilov a 

vyváženia. Elektronické ventily Vám spárujeme s 

palubným počítačom Vášho auta.



VÝMenA
MotoRoVého oLEJA
Kvalitné oleje predĺžia životnosť motora

Motorový olej je ,,krvou“ vášho vozidla. Ovplyvňuje životnosť, správne fungovanie 

a spotrebu motora automobilu, a tým aj vašu peňaženku. Motorový olej postupne 

stráca svoje pôvodné vlastnosti, a preto je dôležité nepodceniť jeho pravidelnú 

výmenu, predovšetkým u nových vozidiel. Znehodnotený olej má výrazné korozívne 

účinky, najmä na farebné kovy, ktoré sa v moderných motoroch vyskytujú v značnom 

množstve. Nehovoriac o iných súčastiach motora, ktoré môžu byť zaneseným olejom 

výrazne ovplyvnené či poškodené (turbodúchadlá, hydraulické napínacie a regulačné 

prvky, ai.). Pri bežnom používaní je syntetický olej potrebné vymeniť najneskôr po 

nájazde 15 000 km. Neriskujte jeho znehodnotenie nesprávnou výmenou.

Privezte ho k nám!

• Množstvo oleja a jeho kvalitu vizuálne skontrolujeme aj mimo predpísaných 

intervalov

• Priebežne doplníme množstvo oleja podľa potreby

• Pri výmene starostlivo odstránime používaný olej podľa postupov výrobcu 

• Dolejeme motorový olej, ktorý odporúča výrobca

• Vymeníme olejový filter

• Starý motorový olej odovzdávame na ekologickú likvidáciu



PrOTeCT
Revolučné riešenie na ochranu laku

Niet nič lepšie než lesk úplne nového vozidla v autosalóne. 

ProTect je nový revolučný prostriedok založený na nanotechnológii, ktorý zaistí 

prvotriednu ochranu povrchu vozidiel. Jednou aplikáciou získate plných 5 rokov 

ochrany.

Nejde o tradičný vosk ani vysoko účinný polymérový vosk. Zásluhou novej technológie 

sa ProTect prichytí na molekulárnej štruktúre laku na vašom vozidle a vytvára extrémne 

pevné a odolné prepojenie.

Výhody:

• tvorí keramicky spevnenú povrchovú úpravu prepojenú s lakom vozidla

• chráni pred povrchovými nečistotami, rozpúšťadlami, okolitým znečistením a pred 

ďalšími agresívnymi poveternostnými vplyvmi

• odpudzuje vodu a dlhšie tak udržuje vzhľad úplne nového vozidla

• nevyžaduje žiadne ďalšie pravidelné údržby na zachovanie záruky

• ideálny spôsob obnovenia vzhľadu starších vozidiel

• vydrží oveľa dlhšie ako vysoko účinný polymérový vosk

• použiteľný aj na vnútorné textílie, zliatinové kolesá alebo na bočné okienka 

• jednoduchá údržba. Počas 5 záručnej doby netreba vozidlo voskovať, stačí umývať 

bežnými čistiacimi prípravkami.



Sklá všetkých vozidiel sú veľmi zraniteľné. Ohrozujú 

ich najmä odletujúce kamienky a iné náhodné 

predmety na cestách.

 

V závislosti od rozsahu poškodenia vám ponúkame:

• opravu skla

• výmenu skla

 

Opravu čelného skla vykonávame pri menších, 

lokálnych poškodeniach. Pri oprave nahradzujeme 

chýbajúce sklo živicou. Vďaka dodržiavaniu 

technologického postupu pri nanášaní živice 

a vytvrdzovaní vieme zabezpečiť, že pevnosť 

poškodeného miesta prevyšuje pevnosť pôvodného 

skla.

 

Výmenu vykonávame pri lepených aj do gumy 

vsadených autosklách. Bez problémov vám 

vymeníme čelné, bočné, zadné, posuvné, ale aj 

pevné sklá. 

OPrAVA
A VÝMenA 
AUTOSKiel
Rýchlo a spoľahlivo



Legislatíva ukladá povinnosť majiteľovi vozidla 

absolvovať so svojím vozidlo pravidelnú technickú a 

emisnú kontrolu. 

U nás vaše auto nielen pripravíme, ale s ním obe 

kontroly aj  absolvujeme, zatiaľ čo vy ušetrený čas 

využijete príjemnejšie.

Prehliadka pred technickou kontrolou zahŕňa:

• kontrolu predpísaného osvetlenia vozidla vrátane 

regulácie sklonu hlavných svetlometov

• kontrolu podvozku, náprav a prvkov riadenia

• kontrolu úniku prevádzkových kvapalín

• kontrolu stavu, funkčnosti a účinnosti 

prevádzkovej a parkovacej brzdy

• kontrolu zasklenia vozidla

• kontrolu pneumatík,

• kontrolu povinnej výbavy vozidla

• diagnostiku motora

• vyčítanie pamäte porúch

tEChNICKá 
A eMiSnÁ 
KOnTrOlA
Prípravu aj kontrolu 
vykonáme za vás



Autocentrum Nitra
Chrenovská 22

949 01 Nitra
tel. 037/7777 777


