
• záruční a pozáruční servis tahačů Ford Trucks

• záruční a pozáruční servis obytných vozů ADRIA

• záruční a pozáruční servis návěsů a přívěsů Schwarzmüller

• pozáruční servis všech ostatních typů návěsů a přívěsů

• pozáruční servis všech značek obytných vozidel

• pozáruční servis nákladních, užitkových a osobních vozidel

• výměna olejů a � ltrů

• kontrola a sladění brzdového účinku

spro-servis.cz

Společnost pro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

 SERVIS - PNEUSERVIS

AUTORIZOVANÝ SERVIS 
NÁVĚSŮ A PŘÍVĚSŮ

NÁHRADNÍ DÍLY

Spro Servis
pneuservis

O Vaše vozidlo se postaráme v prostorném a ekologickém servise plně vybaveném nejmodernější certi� kovanou 
technikou.
V našem servise poskytujeme tyto služby:

AUTORIZOVANÝ SERVIS 
FORD TRUCKS

SERVIS NÁKLADNÍCH, UŽITKOVÝCH
 A OSOBNÍCH VOZIDEL

• diagnostika vůlí čepů náprav

• měření geometrie kol a náprav

• kompletní opravy a výměny ABS a EBS systémů

• opravy a výměny vzduchových a elektrických instalací

• plnění a čistění klimatizací

• opravy nezávislých topení

• příprava a zajištění STK

• pneuservis návěsů a přívěsů

• pneuservis nákladních vozidel

• pneuservis osobních vozidel

• pneuservis strojů

• pneuservis zemědělské techniky

PNEUSERVIS

• náhradní díly pro návěsy a přívěsy

• náhradní díly pro nákladní vozidla

• náhradní díly pro osobní vozidla

• pneumatiky

• oleje

AUTORIZOVANÝ SERVIS 
OBYTNÝCH VOZŮ ADRIA



Hněvotín 585, 783 47 Hněvotín
+420 722 657 451
servis@sprosro.cz
spro-servis.cz

NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍJEM OPRAV

spro-servis.cz

Společnost pro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

 SERVIS - PNEUSERVIS

TECHNOLOGIE

SERVISNÍ VÝJEZDOVÉ VOZIDLO

Spro Servis
pneuservis

PERSONÁL

• laserová geometrie náprav návěsů a přívěsů

• válcová zkušebna brzd

• zouvačka

Veškeré práce na vozidlech provádí naši certi� kovaní mechanici, kteří jsou nadále pravidelně proškolováni v potřebných 
servisních systémech.

K menším závadám za Vámi přijedeme servisním vozidlem vybaveným diagnostikami 
a komponenty pro rychlou opravu přímo na místě poruchy nebo ve Vaší � rmě. 
V případě potřeby zajistíme odtah vozidla do servisu. 

722 657 451

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí – pátek  6:00 – 21:00
sobota    7:00 – 12:00
neděle    zavřeno

Hněvotín 585, 783 47 Hněvotín
+420 607 058 487 
nahradnidily@sprosro.cz
spro-servis.cz


