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BENEDEK GUMI CENTER Balatonfüred
Bemutatkozás
Műhelyünkben gépjárművére vásárolhat új abroncsokat is, amit a helyszínen fel is szerelünk.
A GoodYear és Sava gumiabroncsokból bő választékkal állunk rendelkezésére, akár azonnal
raktárról. Természetesen további gumi márkákkal is állunk rendelkezésére, ebben az esetben
azonban 2-3 napos szállítási határidővel kell számolni.
1990-ben nyitottam meg első gumis műhelyemet Balatonfüren a Noszlopi u. 11-ben egy
garázsban. 1998-ban építettem meg jelenlegi telephelyemet szintén Balatonfüreden a
Horváth Mihály u. 39. alatt. A mai napig itt várom Kedves vásárlóimat.
Jelenleg ketten dolgozunk a műhelyben, fő profilunk a személy és kisteher gumik szerelése.
A GoodYear és Sava gumiabroncsokból bő választékkal rendelkezünk, akár azonnal raktárról.
Ebből a két márkából folyamatosan különböző akciókkal is várjuk a vevőket és
viszonteladókat.
Természetesen további gumi márkákkal is vevőink rendelkezésére állunk, ebben az esetben
azonban 2-3 napos szállítási határidővel kell számolni.
Motorkerékpár és robogó gumiabroncsok is megrendelhetők akár speciális méretekben,
márkákban is.
Gépparkunkat folyamatosan fejlesztjük, jelenleg a legmodernebb gépekkel dolgozunk.
PAX kerék szerelés, EDMT kerék szerelés, defekttűrő kerék szerelés, Aneumix gázzal történő
kerékfelfuvatás.
Gumitárolást vállalunk.

Akciók
GoodYear és Sava gumiabroncsokból folyamatosan különböző akciókkal várjuk Önöket.
(Viszonteladókat is)
Az aktuális akcióinkról érdeklődjön most az itt található érdeklődő űrlap kitöltésével, vagy
e-mailban, vagy telefonon.

Szolgáltatásaink
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Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe, továbbá felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy
ezeken a szolgáltatásokon kívül vállalunk defekttűrő kerék szerelését és Aneumix gázzal
történő kerékfelfúvatást is.
Gumiabroncs szerelés: Gumiabroncsok értékesítése, szerelése, javítása, centírozása
Műhelyünkben (Balatonfüreden a Horváth Mihály u. 39.) várjuk Önt, ha autójának
gumiabroncsával bármilyen problémája van.A bejelentésre kapott időben azonnal elkezdjük a
munkát, bejelentés nélkül pedig érkezési sorrendben tudjuk a gumiabroncs szerelését,
javítását megkezdeni. Műhelyünkben gépjárművére vásárolhat új abroncsokat is, amit a
helyszínen fel is szerelünk. A GoodYear és Sava gumiabroncsokból bő választékkal állunk
rendelkezésére, akár azonnal raktárról. Természetesen további gumi márkákkal is állunk
rendelkezésére, ebben az esetben azonban 2-3 napos szállítási határidővel kell számolni.
Alufelni értékesítés, javítás: Alufelnik értékesítése, javítása
Amennyiben gépjárművére szeretne egy új és szép alufelnit, akkor látogasson el hozzánk.
Műhelyünkben a Balatonfüred Horváth Mihály u. 39. szám alatt várjuk Önt. Kérésére a felni
vásárlásban segítséget adunk, hogy könnyedén kiválaszthassa mekyek az Önnek, és
természetesen autójának a legmegfelelőbb alufelni.
Lemezfelni értékesítés: Lemezfelni értékesítés
Gumiabroncs tárolás: Vállaljuk gumiabroncsok szezonális tárolását.
Amennyiben Önnek otthonában kevés az olyan hely ahol a csere gumijait tárolni tudná,
akkor vegye igénybe a gumiabroncs tárolási szolgáltatásunkat! Abroncsainak szezonális
tárolását vállaljuk. Keressen bennünket a részletekért!
Motorosoknak: Új profilunk: motorkerékpár gumi szerelés, forgalmazás!

Új szolgáltatással bővült műhelyünk. Mostantól már a motor tulajdonosoknak is
rendelkezésére állunk.
Ha Ön motoros, és gumivásárláson töri fejét, akkor várjuk a balatonfüredi Benedek
Gumi Centerben. Az Ön által kiválasztott gumit beszerezzük, és motorjára
felszereljük.
Elérhetőség
Új szolgáltatással bővült műhelyünk. Mostantól már a motor tulajdonosoknak is
rendelkezésére állunk.
Ha Ön motoros, és gumivásárláson töri fejét, akkor várjuk a balatonfüredi Benedek
Gumi Centerben. Az Ön által kiválasztot gumit beszerezzük, és motorjára felszereljük.
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