
SERVISNÉ CENTRUM TEMPUS TRANS
Śpoloč nost Tempus Trans autorizovaný servis úž itkových vozidiel IVECO a IRISBUS ponúka komplex servisných služ ieb
pre vš etky znač ky úž itkových vozidiel a autobusov. V servise sa vo vlastnej réž ii vykonávajú vš etky druhy prác od me-
chanických cez diagnostiku až  po karosárske a lakovnícke práce. Servisné centrum Tempus Trans disponuje najmoder-
nejš ími technológiami, kvalifikovanými a skúsenými mechanikmi, karosármi a autoelektrikármi, ktorí vykonávajú svoju 
prácu na profesionálnej úrovni. 

Najmodernejš í 21m dlhý lakovnícky box s mož nostou rozdelenia na 14m a 7m.

l Zárucný a pozárucný servis
l Pravidelné servisné prehliadky nákladných vozidiel 
  a autobusov + výmeny olejov
l Bež né a generálne opravy
l Overovanie digitálnych a analogových tachografov
l Montáž  alarmu a centrálneho zamykania
l Výroba a montáž  nadstavieb na vš etky typy vozidiel
l Komplexné profesionálne klampiarske a lakovnícke opravy
l Rovnanie rámov na stolici
l Dodávka a montáž  autoprísluš enstva
l Opravy, č istenie a plnenie klimatizácií
l Výmena autoskiel úž itkových vozidiel a autobusov
l Predaj náhradných dielov a prísluš enstva IVECO a IRISBUS
l Predaj olejov a mazív URANIA, SHELL, MOBIL
l Plnoautomatická umývacia linka pre úž itkové vozidlá 
  a autobusy, č istenie interiérov

Doplnkové služ by:
Medzi služ by poskytované servisom patria overovanie digigálnych a analógových tachografov, príprava vozidla na STK. 
Samozrejmosť ou je úzka spolupráca s vybranými poisť ovň ami, takž e pri havárii vám obhliadku vykonajú priamo v Tempus Transe.
Na pomoc pri nepredvídatelných situáciách je k dispozícii MOBILNÁ DIELŇ A, ktorá vám odstráni poruchu priamo na mieste, 
prípadne vás odtiahne 24-hodinová odtahovacia služ ba EUROCARGO.

,
Naš ou filozofiou je č o najlepš ie uspokojit potreby zákazníkov, č o dokazujeme kvalitnou a efektívnou 
prácou, operatívnym prístupom a výhodnou cenou pre zákazníka v komplexnej ponuke služ ieb:

Prístroje a zariadenia 
v servisnom centre Tempus Trans:
l digitálna geometria
l valcová skúš ov̌na b́rzd
l brzdová stolica s detektorom náprav MAHA
l diagnostické zariadenie E.A.S.Y a E.A.S.Y MULTI BRAND
l zariadenie na skúš anie brzdovej kvapaliny
l zariadenie na kontrolu a nastavenie svetlometov
l zariadenie na opravy, cistenie a plnenie klimatizácie
l diagnostický prístroj DIALOG
l rovnacia stolica na karosérie CELETTE MINOR
l meracie zariadenie na karosérie

iveco.tempus.sk

TEMPUS-TRANS s.r.o.
Koš ice, Rastislavova 110
Servis: 055/6222614
Fax: 055/6233151
Sklad ND: 055/6233149

TEMPUS-TRANS s.r.o.
Spiš ská Nová Ves, Duklianska 47
Servis: 053/4173131
Fax: 053/4173130
Sklad ND: 053/4173135

TEMPUS-TRANS s.r.o.
Rož ň ava, Š afárikova 91
Servis: 058 - 7774322
Fax: 058 - 7774324
Sklad ND: 058 - 7774321

Novinka: 
Overovanie digitalných a analogových tachografov 
Montáž  alarmu a centrálneho zamykania
Výroba a montáž  nadstavieb - vš etky typy 
Rovnanie rámov na stolici
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