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והטיפולים .מוסך המכונן הינו מוסך ניסאן מורשה הנותן שירות לכל
רכבי ניסאן השונים .בשנים האחרונות ביצעה חברת ניסאן תהליך כניסה
מאסיבי לשוק המכוניות בארץ באמצעות היבואנית הרשמית של מכוניות
ניסן בארץ – חברת קרסו.
העלייה הגדולה של רכבי ניסאן על כבישי הארץ הוליד צורך חדש של
הקמת יותר ויותר מוסכים מורשים לרכבי ניסאן .הטיפול ברכבי ניסאן
במוסך מורשה ,הינו כלל בטיחות מאוד חשוב .מוסך המכונן הינו מוסך
שירות ניסאן המספק שירותי תיקונים וטיפולים שוטפים לכל דגמי חברת
ניסאן החל מרכבים פרטיים ועד לרכבים מסחריים.
רכבי ניסאן נחשבים בין הבטיחותיים בעולם .לדוגמא ניסאן קשקאי
קיבלה ציון מבחן ריסוק בטיחות מבוגרים של  .5/5כל טיפול וכל
בדיקה של הרכב מוכרחה להתבצע על ידי מכונאים המוסמכים לטפל ברכבי
ניסאן .המכונן תל אביב מעמיד את מיטב המכונאים המנוסים לטיפול
ברכבי ניסאן .מוסך ניסאן ת"א – זה מוסך המכונן .שירות מקצועי
ואמין במחירים הטובים בארץ.
מוסך ניסאן ת"א – המכונן מטפל בכל סוגי התקלות והטיפולים :תקלות
מנוע ,פחחות וצבע ,בעיות חשמל ,חלפים מקוריים ,הכנה לטסט,
טיפולים שוטפים ועוד .פנו עוד היום אל מוסך המכונן – לכל סוגי
התקלות והטיפולים.
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בתחומו .מוסך ניסאן המכונן מציע את השירותים הבאים:
מחלקה מהירה – מגוון טיפולים מהירים לבעלי ניסאן – בדיקות
כלליות ,החלפת שמנים ועוד מגוון טיפולים מהירים .צוות
המחלקה כולל מכונאים מיומנים לביצוע טיפולי רכב מהירים
ושוטפים וטיפולים שנתיים.
מחלקת מכונאות רכב – אנשי הצוות מתמחים בטיפול במנועים מכל
הדגמים ,טיפולי מכונאות ומעקב ועבודות לאורך זמן.
מחלקת דיאגנוסטיקה – באחריות הצוות במחלקה לאבחן
ובעיות מורכבות ברכב .לרשות המחלקה עומד הציוד
והמקצועי ביותר וכן אנשי הצוות הינם מכונאים מומחים.
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מחלקת מיזוג אוויר ,חשמל ואלקטרוניקה – באחריות המחלקה
לתקן תקלות ובעיות בחלקי הנוגעים בחשמל ובמיזוג אוויר,
לרבות מסננים ,פילטרים ,פנסים ושלל מערכות החשמל של הרכב
מחלקת פחחות וצבע – מחלקה מתקדמת שתחזיר את הניסאן שלך הכי
קרוב למצב שלפני הפגיעה על ידי שימוש במערכת צביעה משוכללת
וצבעים איכותיים במיוחד.
מחלקת  – 4X4מחלקה ייעודית לרכבי שטח עם צוות בעל מומחיות
נקודתית בכל הקשור לרכבי .4X4

מחפשים מוסך מורשה ניסאן תל אביב והמרכז?
פנו אל צוות המומחים של מוסך המכונן – מוסך ניסאן בתל אביב .צוות
המכונאים שלנו יעמוד לרשותכם בכל עת .אנו מתמחים בתיקוני רכבי
ניסאן ואיתור כל סוגי התקלות ,תוך שימוש בחלקי חילוף מקוריים
וחדשים מבית ניסאן העולמית.

בנוסף לשירותי המוסך הרגילים ,אנו מספקים שירותים נוספים לנוחיות
קהל הלקוחות שלנו ובדגש על שירותיות ויחס אדיב.
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העברת מבחן שנתי לרכבי ניסן – טסט לרכב.
רמת שירות גובהה ומקצועיות בייעוץ והכוונה של הלקוח לטיפול
הנכון לרכב
צוות מוסך המכונן – מרכז שירות ניסאן בת"א יעשו הכול כדי להנעים
את זמנכם במוסך.
במקום פינת המתנה חדשה ומרווחת עם שתייה חמה וקרה ועיתוני היום.
מוסך ניסאן תל אביב ברחוב ישראל ב"ק  24ת"א
צרו קשר עוד היום עם מוסך המכונן – ניסאן מוסך מרכזי.

