
•   Pirmā mēneša ziemas uzglabāšana:
•   Katra nākamā mēneša ziemas uzglabāšana:

Brīdī, kad kokiem sāk dzeltēt lapas un lietainas dienas ir biežāk, nekā saulainas, motobraucējiem ir 
skaidrs, ka ir jādomā par sava dzelzs rumaka ieziemošanu. Jūsu BMW motocikls ir godam kalpojis šajā 
sezonā un ir pelnījis SPA  procedūru veiksmīgai pārziemošanai un drošai nākamās sezonas sākšanai. 

ZIEMAS UZGLABĀŠANAS PIEDĀVĀJUMS:

IZVĒLOTIES ZIEMAS UZGLABĀŠANAS PIEDĀVĀJUMU, JŪSU MOTOCIKLAM 
NODROŠINĀSIM PILNU IEZIEMOŠANAS SERVISA PROGRAMMU (IETILPST CENĀ):

    BMW MOTOCIKLU 
IEZIEMOŠANAS SERVISA 
            PIEDĀVĀJUMS.

BMW Motorrad

Vizuālā motocikla apskate, tehnisko šķidrumu noplūdes pārbaude;
Motocikla mazgāšana;
Akumulatora noņemšana un tā uzlāde, klemju tīrīšana un ieeļļošana;
Piedziņas ķēdes apkope (mazgāšana, eļļošana, vizuālā apskate);
Riepu pārbaude (spiediens, protektora dziļums, mehāniski bojājumi, ražošanas datums);
Eļļas līmeņa pārbaude aizmugurējā reduktorā;
Dzesēšanas šķidruma līmeņa un kvalitātes pārbaude;
Bremžu šķidruma līmeņa un kvalitātes pārbaude priekšējā, aizmugurējā bremžu kontūrā;
Bremžu mehānismu darbības pārbaude;
Bremžu disku un kluču pārbaude;
Sajūga un sajūga pievada darbības pārbaude (šķidruma līmeņa pārbaude);
Akseleratoru un to pievadu darbības pārbaude;
Atbalsta kāju darbības pārbaude, eļļošana;
Slēdzeņu darbības pārbaude, eļļošana;
Motocikla metālisko daļu apstrāde ar speciālu konservantu;
Gumijas detaļu apstrāde ar speciālu konservantu;
Motocikla atziemošana, šķidrumu līmeņu pārbaude.
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70.00 EUR
50.00 EUR 



Jūsu ērtībām - BMW Motorrad saņemšanas un piegādes serviss, kas palīdzēs taupīt Jūsu laiku. Tikai 
viens zvans vai e-pasta vēstule mums un mūsu BMW motociklu saņemšanas un piegādes speciālists 
ieradīsies Jūsu motociklam pakaļ, lai mūsu servisā veiktu tam nepieciešamo apkopi vai remontu.

•   Transportēšana Rīgas robežās:
•   Ārpus Rīgas robežām:  

    BMW MOTOCIKLU 
         SAŅEMŠANAS UN 
PIEGĀDES PAKALPOJUMS.

BMW Motorrad

30.00 EUR
+ 0,20 EUR/ km.



•   Motoreļļas un eļļas filtra nomaiņa;
•   Pilna bāka ar degvielu + “Fuel Stabilizer” (motocikla uzsildīšana, lai iekonservētu inžektora daļas);
•   Nepieciešamības gadījumā, vienojoties ar motocikla īpašnieku, remonts un apkopes motocikla uzglabāšanas laikā.

Pie mums Jūsu motocikla uzglabāšana ir speciālās tīrās, sausās un apsildāmās telpās slēgtā apsargājamajā teritorijā.
*Par papildus servisa darbu izmaksām aicinām sazināties ar mūsu BMW Motorrad servisa speciālistiem. 

Piedāvājums spēkā līdz 31.10.2018
Cenas norādītas, iesk. PVN.

Piesakiet sava BMW motocikla  ieziemošanas servisu, motocikla ziemas glabāšanu vai 
saņemšanas / piegādes pakalpojumu pa tālr.:  67828600 vai office@inchcape.lv

     PAPILDUS
SERVISA DARBI*

BMW Motorrad


