
Επισκευές

  

 Παρακάτω θα διαβάσετε αναλυτικά τις επισκευές που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Εάν
επιθυμείτε να δείτε τον τιμοκατάλογο των προσφερομένων επισκευών FORD Motorcraft,
παρακαλώ επιλέξτε ΕΔΩ 

  

  

  

  

Επισκευή αυτοκινήτων
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            Είναι μεγάλη ανακούφιση να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι που συντηρούν και
επισκευάζουν το αυτοκίνητό σας έχουν εκπαιδευτεί από τους ανθρώπους που το
κατασκεύασαν. Είτε πρόκειται για καινούργιο είτε για μεταχειρισμένο Ford, εμείς
φροντίζουμε για την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Αν χρειαστείτε service ή
επισκευή, θα διαπιστώσετε ότι η Δ. Λυσίκατος, ως Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford
παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες:    
    -  Όλοι οι τεχνικοί μας είναι εκπαιδευμένοι από τη Ford. Διαθέτουμε γνήσια
ανταλλακτικά Ford (ή ανταλλακτικά ποιότητας ανάλογης με τα γνήσια ανταλλακτικά Ford)
 
    -  Θα αντικαταστήσουμε μόνο εξαρτήματα που χρειάζονται αντικατάσταση  
    -  Ο ποιοτικός έλεγχος που εφαρμόζουμε ως Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford,
εξασφαλίζει θαυμάσια αποτελέσματα   
    -  Όλες οι επισκευές καλύπτονται από εγγύηση, τους όρους της οποίας θα χαρούμε να
σας εξηγήσουμε   
    -  Έχουμε τις σωστές λύσεις για τα οχήματα κάθε ηλικίας.  

  

  

Μηχανολογικές επισκευές

                Οι ειδικοί τεχνικοί μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να μπορούν να
προσφέρουν ποιοτικό service και επισκευές. Για τους ιδιοκτήτες παλαιότερων αυτοκινήτων,
η Ford κάνει ελκυστικές προσφορές που συνδυάζουν εξαντλητικούς ελέγχους και
προληπτική συντήρηση σε προσιτές τιμές.     --    

                    

Επιδιόρθωση ατυχημάτων    Στο φανοβαφείο της Δ. Λυσίκατος διαθέτουμε
εξειδικευμένους τεχνικούς με ασυναγώνιστη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να
επισκευάζουν το αυτοκίνητό σας επαναφέροντας το στην κατάσταση προ του ατυχήματος.
 
--
 
--
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    --  -  --  --  

    

Επίσης διαθέτουμε τεχνογνωσία μικροβαφής, που σημαίνει οτι δέν θα βάψουμε ολόκληρο
το κομμάτι αλλά μόνο το σημείο που έχει πρόβλημα.
 
Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την οικονομικότερη αποκατάσταση για τους πελάτες μας.
 
--
 
 
----
 
 

    
    -    -----------    -------    

    Γιατί να επιλέξω το Φανοβαφείο της Δ. Λυσίκατος για την επισκευή του
αυτοκινήτου μου;     
    -  Ως εξειδικευμένος επισκευαστής Ford, η Δ. Λυσίκατος, θα έρθει σε επαφή με την
ασφαλιστική σας εταιρία, εάν χρειαστεί.   
    -  Διαθέτουμε γνήσια ανταλλακτικά Ford.  
    -  Εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση αμαξώματος κατά της διάτρησης.  
    -  Την επισκευή αναλαμβάνουν τεχνικοί εκπαιδευμένοι από τη Ford.  
    -  Διατίθενται οχήματα εξυπηρέτησης πελατών .  
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      Τι είναι οι επισκευές S.M.A.R.T.;    Οι επισκευές S.M.A.R.T. (Small and Medium Area
Repair Techniques) σας προσφέρουν εξελιγμένες μεθόδους επισκευής μικροζημιών,
γλιτώνοντας το κόστος αντικατάστασης ολόκληρου του εξαρτήματος. Προσφέρονται από
την Δ. Λυσίκατος, ως επιλεγμένος Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής της Ford, είναι
γρήγορες, υψηλής ποιότητας και τόσο οικονομικές που μάλλον δεν θα χρειαστεί να
απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.   

                      

Επισκευές παρμπρίζ    Μικροζημιές στα παρμπρίζ, όπως αμυχές, χτυπήματα ή ρωγμές
μπορούν γρήγορα να εξαπλωθούν, επιβάλλοντας την αντικατάσταση όλου του παρμπρίζ. Οι
επισκευές S.M.A.R.T. μπορούν να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη με ελάχιστο κόστος.
Διαφανής ρητίνη τεχνολογικά προηγμένης σύνθεσης εγχύεται στο συγκεκριμένο σημείο και
στη συνέχεια σκληραίνεται με μια λάμπα υπεριωδών ακτίνων, αφήνοντας το παρμπρίζ
ανθεκτικό και ασφαλές σαν καινούργιο.         -      -  -    

                

Επιδιόρθωση αμυχών χωρίς βαφή    Χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία για τη μάλαξη της
επιφάνειας του αμαξώματος και την αποκατάστασή της στην αρχική της κατάσταση, χωρίς
να χρειαστεί βαφή. Η μέθοδος αυτή είναι απόλυτα κατάλληλη για μικροαμυχές όπου δεν
έχει γίνει ρήξη της βαφής, όπως αυτές που προκαλούνται από τις πόρτες άλλων
αυτοκινήτων, καρότσια, χαλίκια, ακόμα και χαλάζι.    

-
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Επισκευή πλαστικών    Πρόκειται για μια οικονομική μέθοδο επισκευής για μικροζημιές,όπως οι χαρακιές, τα μικροχτυπήματα ή οι ρωγμές στους προφυλακτήρες, γενικά ζημιέςπου προκαλούνται στα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου και μετά την επισκευή φαίνονταισχεδόν σαν καινούργια. Χρησιμοποιείται κόλλα δύο συστατικών, η οποία εφαρμόζεταιχρησιμοποιώντας ειδικό πιστόλι, για την αποκατάσταση του πλαστικού στην αρχική τουκατάσταση. Επισκευάζουμε, επίσης, διακοσμητικά στο εσωτερικό και το εξωτερικό μεκόστος πολύ πιο οικονομικό από την αντικατάστασή τους:        -  Επισκευή βελούδου καθισμάτων, οροφής και επενδύσεων      -  Επισκευή βινυλίου και δέρματος σε όλα τα μέρη του εσωτερικού του αυτοκινήτου,όπως το ταμπλό       -  Αποκατάσταση/φινίρισμα πλαστικών με την επισκευή, επεξεργασία και βαφή όλωντων πλαστικών εξαρτημάτων, όπως προφυλακτήρες, μάσκες, καλύμματα καθρεφτών,αεραγωγών και σπόιλερ                   
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