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produkt
Olejový filtr
Motorový olej Mitsubishi

cena

úspora

ȡȣȤ ê

20%

oº ȠȨȨ êɱlitr

Pylový filtr

ȤȥȤ ê

20%

Vzduchový filtr

ȧȧȨ ê

20%

PŀedÄċ stċrÑtÁ· ɼ s·d·

ȠɫȣȧȠ ê

18%

PŀedÄċ stċrÑtÁ· l·t l·de

1ɫȤȦ1 ê

13%

rzdovñ destiêÁy ÆŀedÄċ

1ɫ8ȣȦ ê

41%

rzdovñ destiêÁy z·dÄċ

1ɫ84Ȧ ê

41%

rzdovñ Áotouêe ÆŀedÄċ ɸ2 Ásɹ

4ɫ313 ê

29%

rzdovñ Áotouêe z·dÄċ ɸ2 Ásɹ

4ɫ313 ê

20%
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APLIKACE MOJE MITSUBISHI

Představujeme vám novou webovou aplikaci MOJE MITSUBISHI, kterou
nyní zdarma nabízíme všem majitelům vozů značky Mitsubishi. Po
přihlášení uvidíte detailní informace o Vámi vlastněných vozidlech,
elektronickou servisní knížku, detailní přehled servisní historie,
případně přehled aktuálně vyhlášených či dosud neprovedených
svolávacích akcí, které se na Vaše vozidla mohou vztahovat.
Věříme, že Vám tato webová aplikace ušetří nejen čas, ale
zároveň Vám v budoucnu přinese řadu výhod.

VÝHODY APLIKACE MOJE MITSUBISHI
Kompletní el. servisní knížku
Informace o servisních intervalech
Informace o nákladech na servis
Informace o svolávacích akcích
Informace o trvání záruky
a mnohem více...

Aby Váš vůz dlouho dobře fungoval, spoléháme se výhradně na originální díly Mitsubishi a nejmodernější
diagnostické a technické vybavení servisu. U Mitsubishi se staráme nejen o Váš vůz, ale staráme se i o Vás
– našeho zákazníka. Využívat poprodejní služby u autorizovaného dealera Mitsubishi znamená, že
získáte profesionální servis za plně konkurenceschopnou cenu dle Vašeho očekávání. A pro Váš vůz to
představuje radost z jízdy, spolehlivost, bezpečnost a příznivou zůstatkovou hodnotu ojetého vozu.

PROGRAM ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍCH VOZIDEL

ASISTENČNÍ SLUŽBA MAP ZDARMA
Asistenční služba MAP je k dispozici všem majitelům nových vozidel
značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. Po
skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit
autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou servisní prohlídku Vašeho
vozu, a tím získat asistenční službu MAP na další 1 rok zcela zdarma!!!
Tento asistenční balíček služeb jsme připravili proto, abychom Vám i Vašim spolujezdcům poskytli největší možnou ochranu v případě jakékoliv
nenadálé události v tuzemsku nebo v zahraničí*.
* viz. územní platnost

MITSUBISHI GARANCE

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO MAJITELE STARŠÍCH VOZŮ
BONUS 5+ sleva 10% na náhradní díly pro vozy starší 5 let
BONUS 7+ sleva 15% na náhradní díly pro vozy starší 7 let
BONUS 10+ sleva 20% na náhradní díly pro vozy starší 10 let

www.mitsubishi-motors.cz

