מוסך מורשה רנו

מוסך מורשה לטיפול ברכבי רנו
מוסך שרות רנו – המכונן – הינו מוסך מורשה רנו בתל אביב אשר הוקם
בשנת  ,1971על ידי דור שני של אנשי מקצוע בתחום מכונאות הרכב.
בנוסף מרכז שירות המכונן הינו מוסך רנו מורשה אשר מטפל ברכבי רנו
וניסאן בהתאם לסטנדרטים הגבוהים של החברה היצרנית ובהתאם לדרישות
היבואן – "קרסו".
מוסך רנו מרכזי המכונן הינו מוסך רנו מומלץ ומתגאה ביכולתיו לספק
שירותי תיקון לכל סוגי תקלות הרכב – תחת קורת גג אחת .לרשות מוסך
מורשה רנו המכונן ,צוות עובדים מיומנים ומסורים ,אשר עוברים
הכשרות וימי עיון תקופתיים כדי לאפשר להם להיות מעודכנים בכל
המתרחש בחזית עולם הרכב.
כמו כן ,מחזיק מוסך רנו תל אביב ,המכונן בציוד חדיש ומתקדם
לטיפול ברכבי רנו כיאה לכל מוסכי רנו מתקדמים .השילוב של השניים
מוסך רנו המרכזי לספק מענה מהיר ,מקצועי
מאפשר למוסך המכונן –
ואמין לכל תקלה ודרישה.
כדי לספק לקהל לקוחותינו שירותים וטיפולים בסטנדרטים הגבוהים
ביותר כנדרש ,מפעיל צוות המוסך מספר מחלקות ייעודיות ,המאוישות
ומנוהלות על ידי אנשי המקצוע הטובים ביותר.

המחלקות במוסך מורשה רנו – המכונן
לביצוע

טיפולים

מהירים

ולטיפולים

מחלקה מהירה – אחראית
שוטפים בכלי הרכב.
מחלקת דיאגנוסטיקה – אחראית לאבחון תקלות בעזרת ציוד חדיש
ומקצועי ואנשי צוות מקצועיים ומיומנים
מחלקת חשמל ומיזוג אוויר – אחראית לתיקון תקלות הקשורות
לתחומים אלה
מחלקת מכונאות רכב – אחראית לטיפולי מכונאות ,מנועים
ועבודות מתמשכות
בנוסף למחלקות אלה ,מספק המוסך שירותים נוספים רבים ,ביניהם:
העברת מבחן שנתי )טסט לרכב( ,ואף איסוף רכבים והחזרתם לבית הלקוח
לאחר השלמת התיקון.
כיום ניתן למצוא מספר מוסכים של רנו הממוקמים באזור תל אביב
ובפרבריה אך השאלה האמיתית היא איזה מוסך של רנו כדאי לבחור ,האם
צריך לבחור מוסך שנמצא קרוב לאיזור מגורינו או עבודתנו או
לחלופין לבחור מוסך רנו על בסיס המלצות וחוות דעת.
בזכות רמת השירות הגבוהה שהוא מספק ובזכות האמינות המוקפדת ,מוסך
המכונן הינו מוסך רנו מומלץ וזוכה בפרס השירות של יבואן הרכב
"קרסו" .צרו קשר עוד היום עם מרכז שרות המכונן – מוסך רנו ת"א

