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Uzatılmış Garanti hizmeti; ister yeni satın aldığınız ister
kullanmakta olduğunuz mevcut Fiat aracınızın
garantisini çok cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile
uzatabilmenizi sağlayan bir hizmettir.

Uzatılmış Garanti hizmeti; ister yeni satın aldığınız ister
kullanmakta olduğunuz mevcut Fiat aracınızın
garantisini çok cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile
uzatabilmenizi sağlayan bir hizmettir.

Kavaklıdere Fiat Yetkili Servisinde, hızlı servis
uygulamasıyla kısa sürede aracınızın bakım ve servis
işlemi tamamlanır, zamanınız size kalır.

Kavaklıdere Fiat Yetkili Servisinde, uzman ekibi ve
aracınız ile uyumlu, profesyonel onarım yöntemleri ile
her zaman yanınızdadır.

Nerede olursanız olun, 365 gün 24 saat yanınızdayız.
Aracınızda herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda tek
yapmanız gereken Acil Servis hattımızı arayarak
operatöre bulunduğunuz yeri bildirmektir.
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Araçların motorlarında zamanla oluşan kurum
ve karbonlar, Kavaklıdere Fiat servisinde el değmeden
temizlenir. Böylece motorun gücü ve çekişi artar,
yakıt tüketimi düşer, sürüş konforu yükselir.

KAVAKLIDERE OTO
Aracın uzun ömürlü olması için doğru bakım şarttır.
Kavaklıdere Fiat yetkili servislerinde
orijinal yedek parçalarımız ve konusunda uzman eğitimli
personelimiz tarafından üretici firma standartlarında
bakım ve onarım hizmeti verilmektedir.
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Araç bakım ve onarım aşamasında aracınızın
adresinizden teslim alıp servis süreci bitiminde vermiş
olduğunuz adrese teslim ediyoruz.

Fiat marka araçlara özel bu ürün ile aracınızda cam
dahil oluşabilecek tüm hasarların Kavaklıdere Fiat
Yetkili Servisinde ve orijinal parça kullanılarak
onarılmasını garanti altına alırsınız. Alacağınız
hizmetlerde servis önceliği sağlanır ve düşük maliyetli
işlemlerde eksper tayin edilmeksizin onarıma başlanır.

Kavaklıdere Fiat Yetkili Servisinde araçlarını aynı gün
içinde teslim alamayan mekanik işlem yaptıran bireysel
müşterilerimize ücretsiz yedek araç hizmeti sağlanır.

2. el araç alım ve satım sürecindeki ekspertiz
kontrolünü profesyonel şekilde karşılar.
Kavaklıdere Fiat servisinde yapılan kontroller
sonucunda aracın dış görünümü, fren sistemi,
elektrik sistemi, direksiyon sistemi, sıvı
kontrolleri, görüş alanı, motor ve diğer kritik
noktalar hakkında detaylı bir rapor sunulur.
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