CINQUE GROUP SRL adaugă la
portofoliu un alt serviciu pentru a
completa gama de service oferită
clientilor nostri.
Un serviciu unde clientul are
posibilitatea de a-și îngriji mașina în
întregime.
Un nou SISTEM de DIAGNOZĂ ce
oferă mai multe posibilități pentru a
testa complet din punct de vedere
tehnic autoturismul dumneavoastră
după cum urmează:
*Scanarea tuturor modulelor
autovehiculului: motor, ABS-frânare,
direcție, instrumente bord, confort.
Citirea și interpretarea tuturor erorilor
stocate în calculatorul
autovehiculului, identificarea
senzorilor cu funcționalitate
defectuoasă sau probleme de
contact ale acestora.
Cu sistemul Data Help putem oferi
un serviciu unic de diagnoza.
Data Help pune la dispoziție o bază
de date universală ce permite
identificarea problemelor și cu mare
rapiditate precizează cum se pot
rezolva erorile.
Diagnoza oferită de noi este
completă și poate șterge orice fel
de eroare indiferent de autoturism,
SUV sau dubă.
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CINQUE GROUP SRL
Departamentul 5FAP al societății se ocupă
cu regenerarea de filtre de particule sau
curățat catalizatoare cu una dintre cele
mai performante echipamente la nivel
mondial pentru acest tip de procedeu.
Avand in prim plan ecologia , așa cum
indică și sloganul nostru “la noi motorul tău
respiră”, vă propunem să ținem sub control
toate tipurile de emisie.
Disponibil atât pentru benzină, cât și
pentru motorină.
Cu echipamente performante poate face
verificare de gaze la orcare Turisme , Suv
benzina , sau motorina
Mai mult, datorită acestor tipuri de
echipamente puteți merge direct la
control ITP fără nicio grijă, deoarece
turismul dumneavoastră va fi verifiat și
pregătit pentru acest control.
Reglarea farurilor face parte din pachetul
de servicii pe care îl oferim clienților noștri
și se realizează cu un reglator de faruri
digital profesional.
Preț :
Analiza NOX , CO CO2 50,00 RON
OPACIMETRU 50,00 RON
REGLARE FARURI 30,00 RON
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