TURBÓ
A turbófeltöltő egy relatív egyszerű elven alapuló, de rendkívül precíz
szerkezet, amely ráadásul nagyon érzékeny az üzemeltetési körülményekre is.
Ha meghibásodott vagy rendellenesen működik, alapvetően két lehetőséged
van:



Új turbót veszel
Megjavíttatod a meghibásodott turbódat illetve becseréled egy már
felújított darabra

Mi segítünk kiválasztani a lehető legoptimálisabb megoldást a számodra!
Új turbó vásárlása esetén választhatod a gyári, eredeti verziót, amivel anno a
Te autódat is szerelték (pl. Garrett, KKK, IHI vagy Holset). Ez kétség kívül a
legbiztonságosabb, azonban a legdrágább megoldás is és mint tudjuk, nem
mindig a legdrágább a legjobb megoldás. Vannak persze olyan szituációk,
amikor a javítás nem lehetséges (pl. elrepedt a turbinaház és nem áll
rendelkezésre pótalkatrész) vagy nem lenne gazdaságos (pl. nem csak a
forgórész, de az elektronika is javításra szorul), így nincs más lehetőség, csak
az új turbó! A jó hírünk az, hogy az összes gyári beszállítóval kapcsolatban
állunk, így szinte minden járműhez (nem csak személy, de teherautókhoz, sőt
munkagépekhez, hajókhoz vagy traktorokhoz is) tudunk gyári megoldást
jellemzően 0-48 órán belül és ami a leglényegesebb, hogy a márkaszervizes
ár töredékéért!
Új turbó vásárlása esetén azonban van egy másik lehetőséges is a gyári,
eredeti turbón kívül, hiszen a legnépszerűbb járműtípusokhoz választhatsz
utángyártott feltöltőt is! Egyértelmű előny, hogy ezek a termékek olcsóbbak,
mint a gyáriak, azonban nagyon nem mindegy, hogy mit választ az ember!
Hatalmas különbségek vannak minőségben és megbízhatóságban az egyes
termékek között és egy rossz választás végzetes is lehet az autód és
pénztárcád számára! Sajnos az utóbbi időben elég sok gyenge minőségű,
ámde olcsó termék árasztotta el a nagy hazai autóalkatrész hálózatokat.
Gondolj csak bele, ha egy ilyen silány minőségű „áruházi” turbó tönkremegy,
akkor mi vár rád! Sok ügyfelünktől hallunk illetve a szervizünkben mi is
tapasztalunk rémtörténeteket:

1143 Budapest, Hungária krt. 83. • +36 70 / 416-62-16 • office@greencarservice.hu
facebook.com/greencarservice.eu • www.greencarservice.hu

Az olcsó, jellemzően kínai gyártmányok, amikor tönkremennek, jó eséllyel a
motorban, katalizátorban, részecskeszűrőben is kárt tesznek
A garanciális ügyintézés több hét, ráadásul nem előtted zajlik, Te csak
közvetítőkön keresztül értesülsz, utólag róla és jellemzően elutasítják az
igényedet
Az újbóli ki- és beszerelés díja, minden járulékos költséggel (pl. olaj, olajszűrő,
stb.) együtt téged terhel
Ha a Master Turbo Szerviz-t választod, akkor ilyenektől nem kell tartanod! Mi
csak két, jól bejáratott és a világ minden pontján elismert, úgynevezett
„aftermarket” gyártó termékét forgalmazzuk, az Angol Melett és az
Olasz Turborail feltöltőit.
Megjavíttatod a saját turbódat vagy veszel egy már felújított turbót. Ez
esetben is választanod kell egy céget, akiben megbízhatsz, de ez nem is
olyan könnyi, mint azt elsőre gondolnád! Írtuk már korábban, hogy a
turbófeltöltők rendkívül precíz szerkezetek. A rotor fordulatszáma elérheti a
300.000 / percet is, ráadásul mindezt szélsőséges hőmérsékletek mellett, így
belátható, hogy mind az anyagminőség, mind a javítási technológia
kulcsfontosságú! És akkor még nem is beszéltünk a felújított feltöltő megfelelő
beszabályozásáról, ami nélkül a járműved gyengébb lesz, hibakódokat dobál
be a rossz töltőnyomás értékek miatt és jó eséllyel a fogyasztása is megnő!
Tehát egy tökéletes turbó felújításhoz minimálisan szükséges





a megfelelő minőségű pótalkatrészek használata
az üzemi fordulatszámon végzett, mg pontosságú kiegyensúlyozás
a számítógép vezérelt újrakalibrálás a gyári beállítási értékekre
és természetesen a megfelelő szaktudás a felújítást végző műhely
részéről

Neked természetesen fontos ezen felül még az ár és a vállalási határidő is!
De jó hírünk van, mert a Master Turbo Szerviz ezekkel mind rendelkezik és
ráadásul árazásban is az élmezőnyben vagyunk, sőt a legtöbb típusból
raktárról, azonnal ki tudunk szolgálni már felújított turbóval vagy akár 24 órán
belül megjavítjuk a Te feltöltődet is!
Mérlegelj! Ha figyelembe veszed a minőséget, a szolgáltatásainkat és a
garanciát, amit nyújtunk Neked, akkor a legjobb árat garantáljuk!
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TURBÓ FELÚJÍTÁS ÁRAK
Egy szakszerű turbó felújítás ára nagyban függ a probléma mértékétől, ezért
látatlanban nehéz árat mondani. Azért jellemző árakat igyekszünk mutatni:





Fix geometriás turbó javítása 30.000 és 90.000 Ft között szokott
mozogni számlával, garanciával
Változó geometriás turbó javítása 35.000 és 120.000 Ft között szokott
mozogni természetesen szintén számlával és garanciával
Változó geometriás turbó tisztítása illetve próbapadi tesztelése és
beállítása bruttó 15.000 Ft-ba kerül
Turbó vezérlő elektronika javítása 25.000 és 70.000 Ft között van,
természetesen ez is garanciával és számlával értendő

Amit jó, ha tudsz, hogy nálunk a felmérés, árajánlat készítés minden esetben
díjmentes és nem jár semmilyen kötelezettséggel!
Fontos, hogy a fenti árak csak jellemző árak és kiszerelt turbófeltöltő esetére
vonatkoznak.

GARANCIA
Turbó javítás esetén 12 hónap vagy 15.000 km (amelyik hamarabb
bekövetkezik) garanciát vállalunk az általunk elvégzett munkára és beépített
anyagokra
Felújított turbó vásárlása esetén 12 hónap vagy 15.000 km (amelyik hamarabb
bekövetkezik) garanciát vállalunk az általunk elvégzett munkára és beépített
anyagokra
Új turbó vásárlása esetén 12 hónap vagy 15.000 km (amelyik hamarabb
bekövetkezik) garanciát vállalunk az általunk elvégzett munkára és beépített
anyagokra
A garancia feltétele a szakszerű beszerelés és üzemeltetés, de természetesen
nem követeljük meg, hogy a beépítés márkaszervizben vagy a Master Turbo
Szerviz-nél történjen, azonban a szakszerű beszerelés igazolására elkérjük a
beszerelésről valamint a felhasznált segédanyagokról (pl. motorolaj, szűrők,
stb.) készült munkalapot és számlát.

MASTER TURBO SZERVIZ GARANCIA PLUSZ
SZOLGÁLTATÁS
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Amennyiben úgy döntesz, hogy a turbó csere folyamatát teljes egészében
cégünkre bízod, akkor egyedülálló módon arra is van lehetőséged, hogy a
turbóra „örök garanciát” szerezz! Ehhez nem kell mást tenned, mint hogy
hozzánk hozd a jövőben is kötelező karbantartásra (értsd olaj és
szűrőcserére) illetve javításra az autódat. Amennyiben a karbantartásokat
maximum 15.000 km-enként velünk végezteted el, a következő 15.000 km-re
meghosszabbodik a garanciád! És ez bármeddig így folytatódhat, így soha
többet nem kell tartanod egy költséges ismételt turbó javítástól!

MASTER TURBO SZERVIZ GARANCIA GOLD
SZOLGÁLTATÁS
Nem nálunk szerelteted be az új turbót, de mégis nagyobb, sőt egyedülálló
biztonságra vágysz? Magyarországon kizárólag mi biztosítunk Neked
lehetőséget arra, hogy úgynevezett „no matter what”, azaz „a bármi történik is”
típusú garancia kiterjesztést vásárolj a turbófeltöltődhöz! A Garancia
Gold szolgáltatás kizárólag a vásárlással egy időben, egyszeri bruttó 14.990
Ft-os áron igényelhető és 24 hónapra vagy 50.000 km-re (amelyik hamarabb
bekövetkezik) nyújt 100% biztonságot számodra, hiszen a meghibásodás
okától függetlenül (pl. ha az olajpumpa meghibásodása miatt megy tönkre a
turbófeltöltőd) díjmentesen javítjuk vagy cseréljük a terméket!
A tájékoztatások nem teljes körűek, a részletekért kérjük, keresd
munkatársainkat.
Ha bármi kérdésed van, fordulj hozzánk bátran!
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