
Partenerul D-voastră de servicii auto Non-Stop

Serviciu pentru  
camionete și camper

E-mobilitate pentru 
autoutilitară

24h-Hotline: 
+49 (0)89 / 90 00 55-0



›  serviciul complet pentru: Camioane, 
Autoutilitare, Remorci, Rulote şi Trailer

›  analiza de reparație gratuită
›  atelier autorizat pentru Fiat, IVECO BUS, IVECO, MAN şi 

vehicule comerciale VW cu garanție şi contracte de înțretinere
›  Serviciu complet în urma accidentelor: 

rame, axe, cabina şi caroserie
›  repararea sistemelor electronice
› Reparati pentru CNG și LNG
› Montare/ Asistent de virare video

›  Vertificare Auto (I.T.P), Gradul de poluare (NOXE),  
şi Verificarea Siguranță de Luni până Sâmbătă 

›  revizie tachograf în conformitate cu §21 omologare
›  instalare dispozitive „Toll-Collect“
›  sistem performant de spălare pentru 

camioane, furgonete, rulote şi remorci
›  AdBlue, uleiuri de motor, diesel: non-stop (PECO)
›  servicii anvelope pentru camioane şi vehicule non-stop
›  centrare directie electronică
›  gestionare a flotei cu garantie de mobilitate

Express Service International 24 de ore +49 (0)89 / 90 00 55-0

www.sedlmeier-lkw-service.de



›  specialist VBA-Asociaţie de salvare şi remorcare
›  vehicule speciale
›  vehicule de mobilitate pentru clienţii noştrii

contabilă a tuturor companiilor
europene şi carduri de credit
personale

Asistenţă rutieră non-stop 24 de ore +49 (0)89 / 90 00 55-0



Specialist pentru „Sisteme Hidraulice“

Sisteme hidraulice

›  Suntem certificați de producător
›  toate lucrările hidraulice de basculare 

şi rulare

Serviciu de reparatii lift

›   serviciu instalare, reparare şi inspecție 
a sistemelor hidraulice

Service pentru betoniere

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



Servicii Trailer, Ax şi Frâne

Servicii Ax

Servicii Trailer

Servicii pentru sisteme de frânare electronice

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



Statie de alimentare (PECO) şi Spălătorie auto

Alimentați independent de numerar 

Plată cu „Card de combustibil“ sau „Card de debit“ și cardul, 
DKV, Eurowag, LogPay, UTA și Hoyer
›  AdBlue
› motorină (diesel)
› ulei de motor

Spălare automată sau de mână interior & exterior

›  camioane
›  camionete
›  Trailer
›  vehicule speciale

›  autobuze
›  rulote
›  petroliere (curațare exterior)

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



Servicii de anvelope / Calitate şi Mediu

Servicii de anvelope

›  servicii complete pentru camioane, 
camionete şi remorci

Fleet Service

Truck Service

Calitate şi Mediu

›  Participanti la mediu „Bavaria“ 
(angajament voluntar)

›  Primul atelier de reparaţii camioane in 
Bavaria cu sigiliul de mediu DEKRA

›  Testat şi certificat conform  
DIN EN 14001:2015

›  Certificare conform  
DIN ISO 9001:2015

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



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

Ora:

Luni până Vineri 7:30 - 22:00
Sâmbătă 7:30 - 16:00

München

Nürnberg

Augsburg

Salzburg
Kufstein

Feldkirchen

Passau

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

365 Zile
24 de ore din 24


