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Fitnes program  
za vaše nove vozilo.

Novemu vozilu privoščite samo najboljšo storitev: 

TopService zagotavlja največjo zabavo pri vožnji

in največjo mogočo varnost celotno obdobje  

trajanja pogodbe. Plačujete mesečne zneske in  

se hkrati izognete nadaljnjim izdatkom. Varčno,  

udobno in pametno.

Redno vzdrževanje vašega vozila ima pozitivne  

učinke pri ohranjanju vrednosti vozila.

topSERVICE
PAMETNA POT, DA VAŠE NOVO VOZILO  
OSTANE V NAJBOLJŠI FORMI.
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TopService v podrobnostih:

Storitve, ki jih vključuje TopService:

•  servisi, ki jih je predpisal proizvajalec

 - menjava motornega olja

 - delo in material

•  menjava zobatega jermena po predpisih proizvajalca

•  menjava zavorne tekočine po predpisih proizvajalca

• zavorne ploščice in zavorni diski

•  menjava kompleta sklopk pri naravni obrabi

•  menjava žarnic

•  menjava metlic brisalcev

•  menjava manšete zgloba polosovine

•  menjava pnevmatik

Pravila igre so preprosta.

Storitve, ki jih TopService ne vključuje:

•  popravila zaradi nestrokovne obravnave, prezrtih

 navodil proizvajalca ali škode, nastale pri nesreči

•  stroški vleke vozila

•  poškodbe na notranjem oblazinjenju in tapetah

•  popravila lakiranja in poškodb, nastalih zaradi rje

•  popravila napak, ki se krijejo iz naslova garancije

 oz. jamstva

•  mazilnih sredstev in majhnih popravil  

 med servisnima obdobjema  

 (npr. zaščita pred zmrzaljo, čistila)

•  popravila motorja

•  popravila menjalnika

•  popravila karoserije

•  menjave vseh drugih obrabljenih delov

Pogoj: nakup novega vozila znamk VW, Škoda, Audi,
SEAT, VW gospodarska vozila in Porsche.

Doba storitve TopService: 24 do 60 mesecev,
do največ 180.000 prevoženih kilometrov.

Vključuje vse!

K nakupu vozila preprosto dodate 

najpomembnejša servisna dela in 

najpogostejša popravila. Vključuje servisna 

dela po predpisih proizvajalca. Menjavo 

zobatega jermena po predpisih proizvajalca.

Menjavo zavorne tekočine in motornega 

olja. Popravila zaradi obrabe zavor, sklopke, 

brisalcev, menjavo žarnic.

Po želji menjavo letnih in zimskih gum.

S tem lahko računate.

TopService razdeli stroške storitev na majhne mesečne

zneske, ki jih plačujete vso dobo. Od samega začetka

vam je jasna podlaga za izračun. Ob izteku pogodbe

sledi pravičen obračun več/manj prevoženih kilometrov.

Udobno in brezgotovinsko.

Ne glede na to, ali gre za eno ali več vozil, vam

TopService zagotavlja, da za vas delajo izkušeni

strokovnjaki. Poskrbimo za pravilnost računa in obračun

storitev pooblaščenih serviserjev. Po vsej Sloveniji,

pri vseh pooblaščenih serviserjih znamk VW, Škoda,

Audi, SEAT, VW gospodarska vozila in Porsche.

Za vsak prevoženi kilometer 
ustrezna ponudba.

Naši produkti so narejeni po meri. TopService je

idealen produkt za fizične osebe ter majhne do srednje

velike vozne parke. Pri več prevoženih kilometrih in

večjih voznih parkih priporočamo vzdrževalno pogodbo.


