
- В промоцията влизат само масла на Тотал в горепосочените опаковки.
- Продажби на консигнация не се включват в акцията.
- Подаръците ще бъдат получени след изтичане на периода на акцията.
- Не е възможно комбиниране на фирми (сумарен оборот).
- Процентите отстъпки се начисляват при изплащане на продуктите.

есенна 

АКЦИЯ
01.10.2015г.-30.11.2015г.

+ +

Kупи 300л ТОТАЛ, в разфасовки по 1/4/5/60л и спечели
ЕЛЕК ТОТАЛ +1% на ползвана отстъпка.

-1
%

Kупи 200л ТОТАЛ, в разфасовки по 1/4/5/60л 
и спечели ГАЩЕРИЗОН ТОТАЛ.

Купи 500 л ТОТАЛ, в разфасовки по 1/4/5/60л 
и спечели  ТЕНИСКА+ГАЩЕРИЗОН+ЕЛЕК 
+2% на ползвана отстъпка.

Купи 1000л ТОТАЛ в разфасовки по 
1/4/5/60 л и спечели 5 ГАЩЕРИЗОНА
или 5 ЕЛЕКА или 10 ТЕНИСКИ
+ 3% на ползвана отстъпка.

или

-2
%

-3
%

или



       Проверка/смяна на маркучите на охладителната и отоплителната система.1. 

       Проверка/смяна на свръзките и съединенията.2. 

      Проверка/ремонт на радиатора и водната помпа.3.  

       Проверка/смяна на ремъка.4. 

      Проверка нивото и плътността на антифриза.5.  

        Проверка нивото на спирачната течност.6.

        Проверка работата на ръчната спирачка.7.

       Проверка степента на износване на спирачните накладки.8. 

       Замерване профила и налягането на гумите.9. 

     Проверка нивото на маслото в двигателя, предавателната кутия и диференциала.10.

     Проверка нивото на маслото в хидравличните системи (волан, ASD, etc.).11.

 Проверка и регулиране за запалителните свещи при бензиновите модели.12.    

  Проверка или замяна на кабели за ВН, капачка, палец, бобина за ВН.13.   

  Проверка на подгревните свещи и релето им при дизеловите модели.14.   

  Проверка състоянието на чистачките и течността за почистване на стъкла и фарове.15.   

  Проверка на осветлителната инсталация (фарове, мигачи и друга сигнализация).16.   

  Проверка на подгревателя на задното стъкло.17.   

    Проверка работата на парно/климатик и степените на вентилатора.18. 

     Външен оглед за течове от двигател и агрегати.19.

       Проверка на дълбочината на грайфера и налягането на гумите, в това число и на резервната гума, размяна местата 1.
           на гумите по схема (само за автомобилите с 4 еднакви гуми).
2.       Подмяна на моторното масло и масления филтър.

3.       Гресиране на пантите на капака и вратите, заключващите механизми и дръжките на вратите, релсите на шибедаха.

4.       Проверка на охладителната система: ниво на антифриза, температура на замръзване, състояние на тръбите и 
           маркучите.
5.       Проверка на спирачната система: дебелина на накладките, дебелина на дисковете, ниво и качество на спирачната 
           течност, спирачни маркучи.
6.       Проверка на отоплението и климатичната система, проверка на поленовия филтър, ако е не обходимо се подменя.

7.       Проверка на сигналните системи: звукова сигнализация, светлини (къси, дълги, габарити, стопове, мъгла, 
           регистрационен номер).
8.       Проверка на всички предпазни колани и блокировката им, стъклочистачките и уредбата за измиване на 
           стъклото и фаровете.
9.       Проверка на жилото или лостовата система на дроселовата клапа/газта, ако е необходимо: регулиране, 
           почистване и смазка.
10.    Подмяна на въздушния филтър на двигателя.

11.    Проверка на работата на вакумната система и централното заключване.

12.    Баланс на гумите.

13.     Смяна на перата на стъклочистачките.

14.    Проверка състоянието на шарнирните болтове.

15.    Проверка на кормилната уредба и серво управлението.

16.    Проверка на състоянието и нивото на маслото на диференциала.

17.    Проверка на пистовия ремък, ролките и обтягащия механизъм.

18.    Проверка на стартера, алтернатора и акумулатора.

19.    Проверка на налягането на фреона в климатичната система.

ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛА ЗА ЗИМАТА:

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ АКО Е НАЛОЖИТЕЛНО:
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