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До 
 СОНК 
 Скопје 

 
Предмет: ПОНУДА за технички преглед и регистрација на моторни возила на членовите на 

СОНК 
 
 Почитувани, 

Станицата за технички преглед „АСУЦ „Боро Петрушевски“ е една од најмодерните и најопремените станици за 
технички преглед со долгогодишно искуство и традиција. На наша иницијатива за започнување на соработка подготвени 
сме да ви ги понудиме следните услуги со попуст од 10% од редовните цени само за членовите на СОНК и нивното 
потесно семејство: 

 Технички преглед на лесни моторни возила 
 Технички преглед на товарни моторни возила 
 Технички прглед на приколки 
 Меѓународна возачка дозвола 
 Одобрение за управување на туѓо моторно возило надвор од границите на РМ 
 Услуги за регистрација 

 Останатите давачки се пропишани со Закон и се исти за територијата на целата Република. 
 Доколку сакате, во кругот на нашата станица можете да извадите полиса и да го осигурате Вашето возило во која 
компанија сакате. Исто така, постои можност за вадење на полиса за осигурување на возилата на 6 (шест) рати преку 
компанијата САВА-ТАБАК. 
 При регистрација на возилата во Станицата за технички преглед АСУЦ “Боро Петрушевски“, членовите на СОНК 
во Автосервисот ги добиваат следните поволности (бесплатно): 

 Промена на масло и филтер за масло 
 Промена на предни диск плочки 
 Промена на сијалички 
 Промена на една јабучица од систем за управување 
 Дотерување на светла 
 Дотерување на рачна кочница 
 Проверка на разладна течност на мотор 
 Монтирање на регистарски таблички 
 Проверка на состојба на акумулатор 

Покрај овие поволности, само членовите на СОНК добиваат 20% попуст на работната рака на сите: 
 автомеханичарски услуги 
 автолимарски и автолакерски услуги 
 автоелектричарски услуги 
 автодијагностички услуги 
 машински услуги 
 услуги за промена, лепење и балансирање на гуми 
 услуги за центрирање на предница 

Авто школата на АСУЦ „Боро Петрушевски“ на сите членови на СОНК и на нивното потесно семејство им 
овозможува обука за полагање на возачки испит од Б категорија со попуст од 15% од редовната цена и попуст од 30% 
од редовната цена за редовни ученици и стуеденти. 

Начинот на плаќање е преку заверено решение за административна забрана од плата од работодавецот на 6 
(шест) рати, без камата. 
 Се надеваме дека има доволно причини за да започнеме соработка! 
 
Скопје,  17.02.2011 год. Раководител на СТП, 
 
 __________________________ 
 (Дејан Митевски) 


