
Váš servisní partner nepřetržitě k dipozici

Servis obytných a 
užitkových vozů

E-Mobilita pro 
užitkové vozy

24-hodinová tísňová linka
+49 (0)89 / 90 00 55-0



›  Kompletní servis pro kamiony, užitkové vozidla, nástavby, 
obytné vozidla, přívěsy a návěsy

›  Besplatni analýza opravy vozidel
›  Servisní zastoupení pro Fiat Professional, IVECO BUS, 

IVECO, MAN a VW  užitkové vozidla včetně garančních-, 
záručních prací a servisních služeb

›  Veškeré opravy po nehodách: rámy, nápravy,  
kabiny a karosérie

›  Oprava vysokonapěťových systémů
›  STK-Technická a emisní kontrola od pondělí do soboty

›  Servis na CNG a LNG
›  Videovy asistenční systém pro odbočování
›  Kontrola tachografu podle §57b StVZO
›  Zabudování zařízení Toll-Collect
›  Mycí linka pro kamiony, užitkové vozidla,  

obytné vozidla, přívěsy
›  AdBlue, motorová nafta a oleje nepřetržitě
›  Pneuservis pro kamiony a užitkové vozidla nepřetržitě
›  Elektronické měření geometrie náprav
›  Správa vozového parku se zárukou mobility

Expresní mezinárodní servis 24 hodin +49 (0)89 / 90 00 55-0

www.sedlmeier-lkw-service.de



›  Certifikovaná VBA- odborní prevádzka
›  Vozový park včetně servisního a odtahového vozidla
›  Speciální vozidla
›  Náhradní vozidla pro naše zákazníky

Vyúčtování všech evropských 
firemních a osobních kreditních karet 

Odtahová služba 24 hodin +49 (0)89 / 90 00 55-0



Specialista na hydraulické-, zvedací plošiny a betonove míchače

Hydraulické zařízení

›  My jsme kvalifikovaní od výrobce
›  na veškeré hydraulické práce na 

naklápěcích a vyklápěcích plošin, 
sklápěcích návesov

 Servis zdvihacích zařízení 

›   Servis zdvihacích zařízení s montáží 
a opravami stejně jako přijetí právní 
zkoušky

Servis betonových míchačů



Přívěsy-, Nápravy-, Brzdový servis

Servis náprav

Servis přívěsů

Servis elektronických brzdových systémů

24 hodin +49 (0)89 / 90 00 55-0



Bezhotovostní tankování: 

s naší vlastní palivovou kartou, EC-, DKV-, Eurowag-, LogPay-, 
UTA- anebo Hoyer-kartou
›  AdBlue
› Motorová nafta
› Motorový olej

Strojové nebo ruční mytí pro:

› Kamiony
› Užitkové vozidla
› Přívěsy
› Speciální vozidla
›  Mytí podvozků a čištění 

interiéru

›  Autobusy
›  Obytné vozidla
›  Cisternová vozidla  

(čištění exteriéru)

24 hodin +49 (0)89 / 90 00 55-0Čerpací stanice a mycí linka 



Pneuservis 

›   Kompletní pneuservis pro užitkové 
vozidla, kamiony a přívěsy

Služba vozového parku

Servis nákladních vozidel

Kvalita a životní prostředí

›  Účastníci na ochranu životního 
prostředí v Bavorsku

›  První servis pro nákladní automobily v 
Bavorsku, který byl oceněn DEKRA-
Auditem za ochranu životního 
prostředí

›  Certifikace dle DIN ISO 9001: 2015 
(manažment kvality)  testovaná 
a certifikovaná společnost dle 
DIN EN 14001: 2015 (Systém 
environmentálního manažmentu)

24 hodin +49 (0)89 / 90 00 55-0Pneuservis |  Kvalita a životní prostředí



Rudolf Sedlmeier GmbH

Friedrich-Schüle-Straße 18
85622 München / Feldkirchen

Tel. +49 (0) 89 / 90 00 55 - 0
Fax +49 (0) 89 / 90 39 313

eMail info@sedlmeier-lkw-service.de
web www.sedlmeier-lkw-service.de

Otevírací doba:

Po - Pá   7:30 - 22:00
So    7:30 - 16:00

München

Nürnberg

Augsburg

Salzburg
Kufstein

Feldkirchen

Passau

+49 (0)89 / 90 00 55-0

365 dní, 
24 hodin

24-hodinová tísňová linka


