Prin parteneriatul semnat intre Sindicatul IT Timisoara si
Quark Motors Timisoara, toti membrii SITT vor beneficia de
urmatoarea oferta prin identificarea cu legitimatia de membru:
Suplimentar fată de oferta standard oferta speciala
cuprinde (marcat cu roşu):
I. Pentru reparaţii mecanice, electrice şi întreţineri curente
(auto din grupul VAG: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat):
A. Automobile pentru care nu există promoții in curs în
perioada respectivă (varianta standard) + discount general
de 5% la piese de schimb originale, şi 20% discount la
manoperă.
B. Automobile care beneficiază de discounturi la piese de
schimb de tipul „Segment II” (între 5..8 ani) şi respectiv
„Segmentul III” (peste 8 ani) – pentru care se aplica
discounturi de până la 25% la piesele de schimb originale, +
discount de 20% la manoperă.
C. Automobile care beneficiază de pachete service sau pachete
economice (piese de schimb şi manopera) + discount de
20% la manopera din pachetul respectiv.
D. La gama de uleiuri Castrol Edge Professional se acordă un
discount de 10% în oricare din variantele de mai sus.
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II. Pentru daune cauzate de accidente (aplicabil la auto din
grupul VAG pt orice tip de daune si la alte marci pentru
lucrari de tinichigerie-vopsitorie):
E. Pentru cazurile în care lucrarea nu se decontează printr-o
societate de asigurare + discount de 15% la întreaga
factură.
F. Pentru daune decontate prin societăți de asigurare + bonus
de 3% din valoarea facturii de reparaţii pentru care se
acorda un voucher valoric pentru diverse servicii sau piese
de schimb la alegerea beneficiarului. Oferta nu se
cumulează cu cele de mai sus și se poate utiliza în maxim 6
luni de la emitere.
G. Sau la alegere, în locul opțiunii de la pct. F., pentru daunele
unde asiguratorul practică franşiză, se suporta valoarea
franşizei în limita a 650 lei, la facturi de peste 4.340 lei
(3.500 fără TVA).
H. Tractare gratuită pentru autovehiculele imobilizate ca
urmare a accidentelor rutiere şi care urmează să se repare
la atelierul Quark Motors.
Persoana de contact:
Florin Pascar, tel.: 0256.497.641, 0256.989, 0720.200.720
E-mail: florin.pascar@quarkmotrs.ro
Adresa : Blv. Liviu Rebreanu nr. 164, 300723 Timişoara
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Pentru orice fel de informaţii: service@quarkmotors.ro;

Oferta standard (destinată tuturor clienţilor), valabilă în
această perioadă este:
Tariful pentru ora de manoperă, aplicat la normativele de
timp recomandate de grupul V.A.G.:
1. Pentru reparatii mecanice electrice, diagnoze, inspectii
service etc.:
100 lei +TVA;
2. Pentru operatii de tinichigerie- vopsitorie:
110 lei+TVA;
Pentru piesele de schimb originale, practicăm preturile de
piată recomandate de producător. La cererea expresă a clientului
putem oferi şi variante de aprovizionare cu piese de schimb de la
furnizori alternativi.
Periodic oferim clientilor nostri diferite facilităti. De exemplu
în această perioadă se desfăsoară o actiune destinată masinilor cu
vârsta de exploatare de peste 4 ani, în care se oferă pachete de
service în cadrul cărora clientii beneficiază de discounturi de până
la
30%
la
piesele
de
schimb
originale
(http://www.pacheteeconomice.ro/). Ofertele noastre active
pentru service-ul din Timişoara le puteți găsi pe site-ul nostru
www.quarkmotors.ro la secțiunea oferte service Timişoara
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