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Προγράμματα Περιεκτικής Συντήρησης 

Η εταιρία μας είναι επίσημοι αντιπρόσωποι της Renault Trucks από το 2005 και έχουμε ειδίκευση στα 

επαγγελματικά οχήματα.  Προσφέρουμε την ίδια φροντίδα τόσο πριν όσο και μετά την αγορά του 

επαγγελματικού σας οχήματος γιἀυτό και επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας παρουσιάσουμε τα 

προγράμματα περιεκτικής συντήρησης που προσφέρουμε σε καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα Renault 

Trucks. 

Το Start&Drive είναι πρόγραμμα περιεκτικής συντήρησης το οποίο μπορεί να επιλέξει ο ιδιοκτήτης κατά την 

αγορά του οχήματος και έχει διάρκεια από δύο μέχρι και πέντε χρόνια από την ημερομηνία έναρξης του.  Η 

πληρωμή του γίνεται σε σταθερές μηνιαίες δόσεις καθ’ολη την διάρκεια του συμβολαίου. Σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, μπορούμε να προσφέρουμε το Start&Drive και σε μεταχειρισμένα οχήματα ή σε οχήματα τα οποία 

έχουν πωληθεί από τρίτους. 

Με το Start&Drive αναλαμβάνουμε το κόστος όλων των τακτικών συντηρήσεων και πιθανών επιδιορθώσεων 

που θα χρειαστεί το όχημα σας κατά την διάρκεια του συμβολαίου, όπως: 

Α. Τακτική Περιοδική Συντήρηση 

Περιλαμβάνονται τα εργατικά και τα εξαρτήματα για το σέρβις, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 

όπως αλλαγή λαδιού και φίλτρων, ιμάντες χρονισμού, αντικατάσταση των υγρών του ραδιατέρ και των φρένων, 

καθαριστήρες κλπ. 

Β. Έκτακτες Επιδιορθώσεις 

Περιλαμβάνονται όλες οι έκτακτες επιδιορθώσεις όπως αντλία νερού, φρένα, τούρμπο, συμπλέκτης, ψυκτικό 

σύστημα και σύστημα κλιματισμού, εξώστ, μπους και κόντρα σούστες ανάρτησης, μέτρημα τιμονιού, 

μηχανισμοί παραθύρων, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, μεντεσιέδες και οδηγοί των πόρτων, κλπ.  

Γ. Αντικατάσταση και ανακατασκευή εξαρτημάτων που έχουν φθαρεί 

Περιλαμβάνονται συγκεκριμένα εξαρτήματα όπως ξεθωριασμένα φανάρια, λασπωτήρες, βάση καθίσματος και 

άλλα. 

Τι δεν περιλαμβάνεται στα προγράμματα Start&Drive: 

 Το καύσιμο, τα ελαστικά και οι μπαταρίες. 

 Ζημιές που έχουν προκληθεί από απρόσεκτη χρήση όπως υπερθέρμανση μηχανής, κάψιμο του 

συμπλέκτη, καψίματα από τσιγάρο σε καθίσματα και ταπετσαρία, οδήγηση χωρίς έλεγχο της στάθμης 
του λαδιού και του υγρού του ραδιατέρ, κλπ. 

 Εξαρτήματα που έχουν σπάσει ως αποτέλεσμα ατυχήματος. 

 Το κόστος μεταφοράς του οχήματος στο συνεργείο μας και τα τέλη των τακτικών επιθεωρήσεων 

(ΜΟΤ). 

 

Τα ωφελήματα του                 
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 Εσείς ασχολείστε μόνο με 

την επιχείρηση σας. 

 Το κόστος συντήρησης 

κατανέμεται σε μικρές 

μήνιαίες δόσεις. 

 Γνωρίζετε το κόστος 

συντήρησης καθόλη την 

διάρκεια του συμβολαίου. 

 Προτεραιότητα στο 

συνεργείο. 

 Καταρτισμένοι και έμπειροι 

τεχνίτες για σωστή δουλειά. 

 Αυθεντικά εξαρτήματα για 

ασφάλεια και αξιοπιστία. 

 Μεγαλύτερη αξία 

μεταπώλησης. 

G.L. Solar Plant LtdG.L. Solar Plant LtdG.L. Solar Plant Ltd   

Ηλιουπόλεως 5, 3048 Λεμεσός. 

Τηλ. 25-574730 

Φαξ 25-571793 

penel@cytanet.com.cy 

www.glsolarplant.net 

Το όχημα σας 

αναλαμβάνουν 

καταρτισμένοι και έμπειροι 

τεχνικοί. Έτσι η δουλειά 

γίνεται μία φορά και 

σωστά. 

Τα αυθεντικά εξαρτήματα 

εγγυούνται την απόδοση 

και την αξιοπιστία του 

οχήματος σας. 

Εκατομύρια άτομα σε όλο το κόσμο βασίζονται στα Renault Trucks για τις ασχολίες τους. 

Ενδεικτικό κόστος Start&Drive για Renault Midlum 14 τόνων :€182,80 +ΦΠΑ τον μήνα. 
Προϋποθέσεις:Μεταφορές εμπορευμάτων, κάλυψη μέχρι 60,000 χιλιόμετρα τον χρόνο, μέχρι δύο οδηγοί, διάρκεια συμβολαίου 3 χρόνια με δικαίωμα επέκτασης. 


