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ROZŠIŘTE VAŠI 
NABÍDKU
SPOLU S NAŠÍ 
NOVOU SLUŽBOU
• Kontrola a servis vstřikovačů a čerpadel všech typů

ve specializovaném Diesel servisu

• Zajištění kompletní logistiky

• EXPRESNÍ termíny a velmi přijatelné ceny 

• Garance kvality a špičkové vybavení Diesel servisu

• Podpora a poradenství v oboru Diesel programu

JAK TO FUNGUJE?
• Stačí jeden klik a řidič u Vás vyzvedne např. vstřikovače.

• Ihned po vstupní kontrole (obvykle do 24 hod od 
dodání) Vás bude technik Diesel servisu kontaktovat 
ohledně výsledku kontroly a navrhne Vám cenu opravy.

• Po realizaci přiveze opravenou zakázku řidič zpět 
s kompletním protokolem opravy.

OBJEDNÁVEJTE V E-SHOPU AD PARTNER

V ZÁLOŽCE AD DIESEL NEBO NA VAŠÍ POBOČCE AD PARTNER

NOVINKA
ZAJIŠTĚNÍSERVISUDIESEL
DÍLŮ

Novinka v nabídce: od května 2022
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CO PŘESNĚ NABÍZÍME?
• Zajištění diagnostiky a opravy diesel komponentů: hlavně vstřikovačů 

a čerpadel Common-rail, PD-jednotek, ale i některých starších typů, od 
značek Bosch, Delphi, Denso, VDO-Siemens. 

• Po přijetí zakázky, díly budou prověřeny v Diesel servisu, zjištěna 
případná závada.

• Technik Diesel servisu Vám navrhne řešení opravy a po odsouhlasení 
ceny a termínu bude provedena oprava. 

• Vše bude provedeno rychle a na služby bude poskytnuta záruka 
12 měsíců.

• Zajistíme dopravu dílů od Vás a zpět.

• Technik Diesel servisu Vám nabídne i dálkovou podporu během 
diagnostiky, demontáže a následného seřízení řídicí jednotky po 
montáži opravených komponent.

PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ

JAK TO ZAJISTÍME?
Máme nasmlouvaný specializovaný Diesel servis v Praze 
10 – Bohdalec, na opravu diesel komponentů. Diesel Servis 
je vybaven mnoha moderními stroji na přesnou diagnostiku 
a opravy komponentů, např. Hartridge, Bosch, Ditex. 
Vybavení je pravidelně doplňováno a obnovováno, je také 
aktualizována databáze a software od několika výrobců 
pro pokrytí co největší škály oprav komponentů, i těch, 
které se zdají být „neopravitelné“. Servis a poradenství 
zajišťuje kvalitní tým lidí, kteří se touto problematikou 
zabývají již mnoho let a své znalosti a zkušenosti pravidelně 
doplňují spolu s měnícími se technologiemi v automobilové 
technice. K opravám je přistupováno individuálně, aby 
servis odpovídal cíli zákazníka, díly jsou opraveny citlivě 
a bez výměny všech součástek, „co se dají“.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Autoservisům a dílnám, které chtějí svým zákazníkům 
poskytnout širší nabídku služeb. Pokud umíte v dílně např. 
vstřikovače demontovat, o zbytek se postaráme. Poruchy 
vstřikovačů a čerpadel se skoro vždy vyplatí řešit kvalitní 
opravou, ne výměnou dílů za použité (kvůli spolehlivosti) 
nebo nové (kvůli ceně).

OBJEDNÁVÁNÍ
Na webových stránkách AD Partner použijte záložku 
AD DIESEL, kde vyplněním a odesláním krátkého formuláře 
projevíte zájem o službu. Technik Diesel servisu se s Vámi 
okamžitě spojí, upřesní požadavek, zajistí dopravu a další 
postup.

DOPRAVA A PLATBA
Dopravu zajišťujeme přes pobočky AD Partner, nebo 
individuálně, pokud to situace vyžaduje. Dbáme na to, aby 
se zákazník zabýval svou prací a neřešil dopravu dílů k nám 
a zpět. Cena zakázky je konzultována se zákazníkem po 
přijetí zakázky a po provedení vstupní diagnostiky. Platba 
probíhá převodem na základě vystavené faktury, přímo na 
Diesel servis.

REKLAMACE
Pokud se vyskytne problém s opravenými díly, vše je řešeno 
přednostně a bez zbytečných formalit. Diesel servis dbá na 
to, aby služby problémy řešily, ne je zbytečně vytvářely.
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