SERVISNÍ SLUŽBY
Kontaktní osoba

Proškolený a certifikovaný personál

Rychlé objednací termíny

BARTH SMS Servis

Zaměstnanecké programy

BARTH Assistance

Originální výměnné díly

BARTHeconomySERVIS

Náhradní vozidlo

Karoserie a lak

Naše nadstandardní servisní služby
Existuje servis – a existuje BARTH exkluzivní servis. Rozsah služeb, který téměř nemůže
být obsáhlejší. A to vše při mobilitě, hospodárnosti a zachování hodnoty vozu Vašeho
vozového parku.

Se všemi otázkami a požadavky, které se týkají Vašeho vozu,
se můžete s důvěrou obrátit na odborně vyškoleného servisního poradce.

Pracujte efektivně a objednejte se ještě dnes. Váš servisní poradce Vám nabídne servisní prohlídku v co nejbližším možném termínu.

Všechny dojednané podmínky pro servisování Vašeho vozového parku mohou v případě Vašeho zájmu využívat i Vaši zaměstnanci anebo jejich
rodinní příslušníci (třeba manžel, manželka) jako formu zaměstnaneckého benefitu pro opravy jejich soukromých vozů.

Snažíme se maximálně zvýhodnit náklady na servis starších vozů, a proto Vám na vozy starší 4 let, poskytneme výrazně sníženou hodinovou sazbu.
Současně u starších vozů můžeme použít tzv. Economy díly, což jsou díly přímo od výrobce, které jsou určeny pro opravy starších vozidel, a jsou se
značnou slevou. Nemusíte tak své starší vozy vozit do neautorizovaných servisů, ale za stejných finančních podmínek můžete servisovat své starší
vozy u nás. Získáte za stejnou cenu vyšší kvalitu servisu, navíc v moderních prostorách s nejnovější servisní diagnostikou a technikou.

Vozidla musí často do servisu, mnohdy když to nejméně potřebujete. S naší BARTH Assistance jste zajištěni. Jsme dosažitelní
24 hodin denně a pomůžeme Vám v každé konkrétní situaci.
Vyšleme k Vám naše asistenční vozidlo Service Mobil.

Pokud se Vám porouchá vozidlo nebo nastane nečekaný výpadek, přistavíme Vám náhradní vozidlo. Pouze tak bude nadále
zajištěna Vaše mobilita.

U nás se setkáte s odborně vyškoleným personálem, který
Vám bude ochoten vždy poradit. Vstřícnost a pochopení je
naší prioritou.

Našim zákazníkům zasíláme SMS info pro potvrzení objednaného termínu, po dokončení zakázky zasíláme SMS info o termínu
vyzvednutí automobilu. Pokud si budete přát, jsme schopni
Vám nabídnout komunikaci o dokončení Vaší zakázky telefonicky či e-mailem

U nás máte možnost využít nabídky a výhod průmyslově renovovaných dílů, které jsou výrazně levnější oproti novým a zároveň šetří životní prostředí, a to při zachování dvouleté záruky.

Nikdo nezná Vaše vozy lépe než my. Všechny opravy provádíme
v Certifikovaných lakovnách a klempírnách odborně – dle standardů výrobce, s nejmodernějšími karosářskými a lakýrnickými
postupy a technikami, včetně nových sofistikovaných metod
zohledňujících časovou hodnotu vozidla.

Mytí a čištění

Express Service

Olejový servis

Záruka mobility

Vyzvednutí a přistavení vozidla

Zákaznická zóna

Servis klimatizace

Opravy skel

Pneuservis

Servisní balíčky

Technická kontrola, emise

BARTH Pneu Hotel – Skladování pneumatik

Ekologická likvidace použitých dílů

Zóna wifi

Originální díly a příslušenství

Clever Repair®

Váš vůz vyžaduje individuální péči. Využijte proto našich služeb
mytí a čištění vozu – u skutečného profesionála. Servisní poradce Vám také poradí a nabídne optimální typ mytí a čištění.

Neztrácejte žádný čas. Nejezděte k nám do servisu s vozem, my
přijedeme k Vám. Vyzvedneme vozidlo ve Vaší firmě a přistavíme ho po servisu v dohodnutý termín zpět.

Nejméně dvakrát ročně je se zahájením nové sezony nutné vyměnit letní, resp. zimní pneumatiky. Máme pro Vás permanentně připravené atraktivní nabídky včetně odborného poradenství. Rádi Vám vaše kola umyjeme ve speciálních myčkách kol.

Nemusíte mít strach o životní prostředí. Veškeré použité díly
likvidujeme technologiemi, které splňují náročná zákonná
a ekologická kritéria.

...auta nás baví!

Nemáte čas? Pak pro Vás máme Express Service: olejový
servis, výměna pneumatik, brzd, tlumiče, výfuku – bez předchozího objednání, na počkání a v osvědčené kvalitě za trvale
příznivé ceny.

Čekáte na předání svého opraveného vozidla? U nás máte
možnost využít komfortní zóny pro zákazníky, kde Vám čas příjemně uteče.

Máme pro Vás připraveny výhodné servisní balíčky. Využijte tak
možnosti servisní prohlídky za předem stanovené ceny za práci
a materiál.

Zůstaňte stále online! U nás máte k dispozici zdarma wifi připojení po celou dobu Vaší návštěvy v servisu.

Není olej jako olej. Víme, který olej je pro Vaše auto ten pravý.
Provádíme výměnu oleje dle předpisů výrobce, používáme přitom motorové oleje dle normy výrobce. Veškeré díly užíváme
výhradně nové a originální.

Nedostatek čerstvého vzduchu způsobuje únavu a malátnost.
Aby mohla klimatizace v autě bezchybně pracovat a aby bylo
dosaženo žádoucího efektu, musí pro ni být zajištěna údržba
v pravidelných intervalech.

Zajistíme Vám známku z technické kontroly, zbavíme Vás nepříjemných formalit a ušetříme Vám čas i ježdění. Objednejte
se a přenechejte zajištění technické kontroly na nás. Pokud se
při kontrole zjistí, že na voze je třeba vykonat práce, můžeme,
po dohodě s Vámi, dát ihned vše do pořádku.

Používáme výhradně originální díly a příslušenství od výrobce.
Ty odpovídají našim požadavkům na absolutní kvalitu: s testovanou funkčností, bezpečností a sériovou kvalitou, vše přísně
dle směrnic výrobce.

Jestliže u nás budete pravidelně provádět inspekční servis,
provedeme doporučené servisní úkony dle servisního plánu.
Záruka mobility Vám tak bude platit po celou dobu životnosti
Vašeho vozu.

Využijte možnosti rychlé a cenové velmi dostupné metody
opravy čelního skla namísto zdlouhavé výměny.

Kromě okamžité montáže je pro nás samozřejmostí také
uskladnění Vašich zimních, resp. letních pneumatik za příznivou cenu.

Máte na svém voze promáčkliny, škrábance nebo je lak poškozený kroupami či kamínky? Malé vady na kráse vzniknou
snadno a ubírají Vašemu vozu na hodnotě. Nabízíme Vám
chytrou alternativu: Clever Repair®, pro všechny malé škody
v autě a na autě.
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