
Váš servisný partner nepretržite k dispozícii

Servis obytných a
užitkových vozidiel

E-Mobilita pre
úžitkové vozidlá

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



›  Kompletný servis pre kamióny, užitkové vozidlá, nadstavby, 
obytné vozidlá, prívesy a návesy

›  Bezplatná analyza opravy vozidiel
›  Servisné zastúpenie pre Fiat Professional, IVECO BUS, 

IVECO, MAN a VW užitkové vozidlá včetne garančných-, 
záručných prác a servisných služieb

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

›  Oprava vysokonapäťových systémov
›  STK-Technická a emisná kontrola od pondelka do soboty

›  Servis na CNG a LNG
›  Videovy asistenčný systém pre odbočovanie
›  Kontrola tachografu podľa §57b StVZO
›  Zabudovanie zariadení Toll-Collect
›  Umývacia linka pre kamióny, užitkové vozidlá,  

obytné vozidlá, prívesy
›  AdBlue, motorová nafta a oleje nepretržite
›  Pneuservis pre kamióny a užitkové vozidlá nepretržite
›  Elektronické meranie geometrie náprav
›  Správa vozového parku so zárukou mobility

Expresný medzinárodný servis 24 hodín +49 (0)89 / 90 00 55-0

www.sedlmeier-lkw-service.de



›  Certifikovaná VBA- odborná prevádzka
›  Vozový park včetne servisného a odťahového vozidla
›  Špeciálne vozidlá
›  Náhradné vozidlá pre našich zákazníkov

Vyúčtovanie všetkých európskych 
firemných a osobných kreditných kariet 

Odťahová služba 24 hodín +49 (0)89 / 90 00 55-0



Špecialista na hydraulické-, zdvíhacie plošiny a betónové miešače

Hydraulické zariadenie

›  My sme kvalifikovaný od výrobcu
›  na všetky hydraulické práce na 

naklápacích a vyklápacích plošin, 
sklápacie návesy

Servis zdvíhacích zariadení 

›   Servis zdvíhacích zariadení s 
montážou a opravami, ako aj prijatie 
právnej skúšky

Servis betónových miešačov



Prívesy-, Nápravy-, Brzdový servis

Servis náprav

Servis prívesov

Servis elektronických brzdových systémov

24 hodín +49 (0)89 / 90 00 55-0



Bezhotovostné tankovanie 

s našou vlastnou palivovou kartou, EC-kartou, DKV, Eurowag, 
LogPay, UTA alebo Hoyer-kartou
›  AdBlue
›  Motorová nafta
›  Motorový olej

Strojové alebo ručné umývanie pre:

› Kamióny
› Užitkové vozidlá
› Prívesy 
› Špeciálne vozidlá
›  Umývanie podvozku a 

čistenie interiéru

›  Autobusy
›  Obytné vozidlá
›  Cisternové vozidlá  

(čistenie exteriéru)

24 hodín +49 (0)89 / 90 00 55-0Čerpacia stanica a umývacia linka



Pneuservis  

›   Kompletný servis pneumatík pre 
užitkové vozidlá, kamióny a prívesy

Služba vozového parku

Servis nákladných vozidiel

Kvalita a životné prostredie

›  Účastníci na ochranu životného 
prostredia v Bavorsku

›  Prvý servis pre nákladné automobily v 
Bavorsku, ktorý bol ocenený DEKRA-
Auditom  za ochranu životného 
prostredia

›  Certifikácia podľa DIN ISO 9001:2015  
(manažment kvality) a testovaná 
a certifikovaná společnost podle 
DIN EN 14001: 2015 (Systém 
environmentálneho manažmentu)

24 hodín +49 (0)89 / 90 00 55-0Pneuservis / Kvalita a životné prostredie



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

Otváracia doba:

Po - Pia   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 hodín

24-hodinová tiesňová linka


