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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ! 
 

      Имаме удоволствието да предложим на Вашето внимание следната 
 

О  Ф  Е  Р  Т  А 
 

за ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА  МПС 
 

1.КАЧЕСТВО: Нашето дружество извършва технически прегледи повече 

от 18 години и освен на традицията и добрата апаратура сме заложили и на 

обучение на персонала. 

 2.ПРАВОСПОСОБНОСТ: Дружеството разполага с надлежно издадена 

лицензия за извършване на тази дейност. 

 3.НАДЕЖДНОСТ: Дружеството разполага с достатъчно персонал за 

навременно реагиране при евентуални повреди и други усложнения.   

 4.СРОК: При подписан договор /или постигнато устно споразумение/ 

половин час след получаването на Ваша заявка транспортното Ви средство може 

да тръгва към пункта за прегледи, разположен на ул. „Украйна“ № 158 

/територията на бившия ДАП /. 

5.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Веднага, или в 15 дневен срок с банков превод 

или в брой по надлежно издадена данъчна фактура, или касова бележка. 

6.ЦЕНИ  / с  ДДС /:  

    1.  За лек автомобил – 30 лева. 

     2.  За бус – 35 лева. 

    3.  За товарен автомобил/ или автобус / - 55 лева. 

    4.  За туристическо ремарке – 15 лева. 

    5.  За товарно ремарке до 2,5 тона -25 лева.  

    6.  За товарно ремарке над 3,5 тона -45 лева. 

 7. ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА следната услуга : вземане на Вашето 

МПС от указано място и връщането му след извършване на техническия преглед с 

наш шофьор, без промяна на цената на услугата. 
 

      Предварително Ви благодарим за оказаното внимание и се надяваме на     

бъдещи ползотворни съвместни взаимоотношения. 

 

 

                                                                     УПРАВИТЕЛ :................ / П / ................ 

                                                                                            / В. ИВАНОВ / 


