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ДО _____________________________  
Ул:_______________________________ 
 
Предмет  : Понуда за вработените во Вашата институција за регистрација на моторни возила во АСУЦ – Станица за 
технички преглед 

  
АСУЦ,,Боро Петрушевски” за сите Ваши вработени нуди најпрофесионален и најповолен технички преглед на возило 

 
Ве повикуваме за деловна техничка соработка преку која сите вработени ќе имаат можност да го регистрираат возилото 

на рати и да ги користат сите дополнителни бенефити и од останатите услуги во нашиот Центар. 
 

ВО СТАНИЦАТА  ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЌЕ ГИ ДОБИЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: 

 Технички преглед на сите видови моторни возила  

 Регистрација на возило 

 Промена на сопственост 

 Меѓународна возачка дозвола  

 Одобрение за управување на  туѓо моторно возило  

 Пробни таблици 

 Потврда за исполнетост на Техничко Експлоатациони Услови 
  

        СПЕЦИЈАЛНО ЗА ВАС НУДИME  ЕКСТРА ПОВОЛНИ УСЛУГИ 

 Moжности за плаќање до 6 рати  без камата на услугата  технички преглед, комплетирање на 
документација и полиса за автоодговорност 

 Поклон (со направена полиса во Асуц брокер) 

 50% попуст на Технички преглед  со направена  Хомологација во АСУЦ 

 20% попуст на услуга во  делот на поправки на возила во автосервисот 

 20% попуст за  лојални клиенти   

 Бесплатен вонреден технички преглед за Такси компании 

 Полиси од сите осигурителни компании 

 Дополнителни бенефити поврзани со регистрација на возилото (тековни акции на месецот) 
 

      СПЕЦИЈАЛНИ ПОВОЛНОСТИ : 
 Станицата за технички преглед АСУЦ “Боро Петрушевски“ е единствената станица за технички преглед која може 
да Ви ги понуди и следните поволности (бесплатно) за секое регистрирано патничко возило  во АСУЦ : 

 Перење на возилото 
 Промена на масло, филтер за масло и филтер за воздух 
 Промена на предни диск плочки 
 Промена на  надворешни сијалички од возило  
 Три бесплатни контролни прегледи - констатирање на неисправност 
 Штелување на фарови за светла 
 Штелување на рачна сопирачка 
 Проверка на системот за ладење 
 Проверка на густина на антифриз 
 Проверка на електролит во акумулаторот 
 Електронско испитување на акумулаторот и алтернаторот 
 Монтирање на регистарски таблички 

 
Во АСУЦ исто така можете да добиете, 

 Обука за „Б“ категорија во Авто Школата – плаќање на 10 (десет) рати со административна забрана преку 

плата врз основа на заверено барање на вработените кај корисникот на услугата (секој новозапишан кандидат 
добива бесплатно користење на Автодромот, 2 (два) часа дополнителна обука и бесплатно користење на 
возилото од автошкола за прво полагање на полигон и град) 

 Поволности при обука за: 
Сертификат за учество на возачите во меѓународен патен транспорт 

o Сертификат за управителите или овластени лица од нив во патниот транспорт 
o Сертификат за возачи за превоз на опасни материи во патниот транспорт (ADR) 
o Сертификат за советник за безбедност за опасни материи во патниот транспорт 
o Сертификат за ракувач со виљушкари 
o Специјалистичко образование – возач инструктор 
o Специјалистичко образование – контролор во станица за технички преглед 
o Специјалистичко образование – автолимар 
o Специјалистичко образование – автомеханичар 
o Специјалистичко образование – Патно сообраќаен оператор 
o Обука за заштита при работа и процена на ризик на работно место 

 
Се надеваме дека има доволно причини за да започнеме соработка! 
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