
АВТОЗАПЧАСТИНИ

ОБЛАДНАННЯ

МЕРЕЖА АВТОСЕРВІСІВ

ЦЕНТРИ ВІДНОВЛЕННЯ АГРЕГАТІВ



ПРО КОМПАНІЮ

Міжнародна компанія Master Service 

заснована в 1998 році. На сьогодні в 

Україні представлені п'ять наших філій

в Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі.

До нас звертаються:
— Коли потрібен ремонт авто і агрегатів;

— Коли хочуть купити автозапчастини;

— Коли потрібне обладнання для СТО.

Наші клієнти:

Приватні
автовласники

СТО та спец-центри
по відновленню агрегатів

Підприємства
з власними автопарками

Оператори оптових і роздрібних 
продажів автозапчастин



1998
Рік заснування Master Service

в Харкові

1999

Контракт з виробником запчастин і 

обладнання для СТО — Emmetec (Італія); 

Запустили перший напрям —

Рульове управління

2000 Відкриття філії в Києві

2005-2016

Нові напрямки: Автозапчастини, ЕКМ, 

Моторний відділ, Азія Нові, Гальмівні 

системи, Амортизатори, Паливна 

апаратура; відкриття філії в Дніпрі

2017
Стартував експорт обладнання

для автосервісів власної розробки 

2019
Ребрендинг Master Service:

новий етап розвитку компанії, 

нові амбітні проекти, нові філії

#together_to_move



НАШІ ПЕРЕВАГИ

Більше 300 000 нових і відновлених агрегатів та комплектуючих 

на власних складах-магазинах 

Власне виробництво діагностичного обладнання,

сертифікованого за стандартом СЕ

Зручна логістика: самі приїдемо до вас, щоб забрати зламані 

агрегати і самі привеземо їх після ремонту

Авторський учбовий курс по діагностиці і ремонту агрегатів 

на обладнанні ™ MSG Equipment

Діагностуємо та ремонтуємо автомобільні системи

з використанням новітнього устаткування, інструментів, технологій



НАШІ ПЕРЕВАГИ

Великий штат фахівців і високотехнологічна ремонтна база

Спеціальні умови

для оптових покупців

Власні центри

відновлення агрегатів

Регламент часу

на виконання робіт

Широка

географія продажів



МЕРЕЖА АВТОСЕРВІСІВ

Для діагностики та ремонту авто наші 

автосервіси використовують сучасне 

обладнання, спецінструмент і передові 

технології.

Навіть якщо ви знаходитеся в іншому 

місті, ми відремонтуємо зламаний 

агрегат. Для цього відправте його нам 

кур'єрською службою.

Чіп-тюнінг — топ-послуга нашого автосервісу. Це вид сервісу з налаштування програм ЕБУ для

збільшення потужності двигуна, економії палива, зняття обмеження швидкості і т.д.

На базі власних СТО ми навчаємо наших клієнтів і зацікавлених фахівців новим методикам перевірки

та ремонту агрегатів на обладнанні ™ MSG Equipment.

Ми спеціалізуємося на роботах для наступних вузлів автомобіля:
— систем рульового управління;

— гальмівних систем;

— електрообладнання;

— кліматичних систем;

— агрегатів моторної групи;

— амортизаторів і пневмобалонів;

— автономних опалювачів;

— турбокомпресорів;

— паливних систем

і т. д.
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НАША ПРОДУКЦІЯ

Нові автозапчастини

Вживані автозапчастини

Відновлені запчастини і агрегати



НОВІ АВТОЗАПЧАСТИНИ

Компанія Master Service пропонує оригінальні запчастини для корейських,

американських і європейських автомобілів оптом і в роздріб. 

— Hyundai

— Kia

— SsangYong

Крім того, поставляємо запчастини під замовлення з Європи, ОАЕ та США

за 7-16 днів на BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen Audi Group, Bentley, Toyota, 

Mitsubishi Motors, Suzuki, Volvo, Alfa Romeo, Ford, Maserati, Ferrari.

Наші переваги:

— більше 30 виробників оригінальних автозапчастин;

— більше 300 000 позицій в наявності;

— 170 брендів виробників автозапчастин;

— гарантія на всі автозапчастини та агрегати.

— Daewoo

— Chevrolet

— Fiat

— Renault

— Peugeot

— Citroen

Ми спеціалізуємося на автомобілях:



ВЖИВАНІ АВТОЗАПЧАСТИНИ

— Двигуни та КПП

— Деталі кузова

— Елементи паливної системи

— Деталі підвіски 

— Елементи системи безпеки та гальмівних систем

— Компоненти охолоджуючої системи

Ми пропонуємо більш доступну альтернативу новим автокомпонентам —

оригінальні вживані автозапчастини та агрегати з авторозборок Європи та Азії.

1. Більш ніж 150 000 автомобільних деталей в наявності, які ми самостійно імпортуємо з інших країн;

3. Підбираємо рідкісні деталі та машинокомплекти під замовлення;

4. Максимум інформації на сайті — деталь легко знайти і вибрати самостійно;

2. Кожна запчастина проходить свій тип перевірки;

5. Гарантійний обмін: для моторів — 30 днів,

для інших деталей — 14 днів.

П'ять причин купити автозапчастини у нас:



ВІДНОВЛЕНІ ЗАПЧАСТИНИ І АГРЕГАТИ

На власних виробничих потужностях ми відновлюємо і потім реалізуємо

оригінальні агрегати.

Наші переваги:

— Ретельна дефектація і тестування працездатності відновлених агрегатів на       

    спеціальному діагностичному стенді;

— Експертність, як результат багаторічного досвіду діагностики

    та відновлення деталей і агрегатів.

Відновлені агрегати по надійності не поступаються новим оригіналам,

але коштують дешевше.



У НАШОМУ КАТАЛОЗІ ПРЕДСТАВЛЕНІ:

Рульові рейки і редуктори нові і відновлені

Рульові рейки з електропідсилювачем відновлені

Насоси гідравлічні та ЕГПР нові та відновлені

Гальмівні супорти (гідравлічні і пневмо-супорти) вживані й відновлені 

Турбокомпресори вживані та відновлені 

Компресори автокондиціонерів нові та відновлені 

Стартери та генератори нові й відновлені

Автономні опалювачі, підігрівачі дизпалива, електричні обігрівачі нові та відновлені

— повітряні та рідинні автономні опалювачі Eberspacher, Webasto, Теплостар;

— бандажні, проточні підігрівачі дизпалива;

— електричні опалювачі Старт Турбо.

Двигуни, КПП, АКПП вживані та відновлені

Амортизатори, пневмобалони, пневмокомпресори відновлені 

Паливна апаратура

— дизельні форсунки вживані та відновлені;

— паливні насоси високого тиску (ПНВТ) вживані та відновлені.

Комплектуючі

Ми пропонуємо комплектуючі власної торгової марки ™ MSG,

італійського бренду Emmetec і іспанського бренду Frenkit.



НАШІ БРЕНДИ

™ MSG — це лінійка запчастин, агрегатів і комплектуючих для ремонту 

автомобілів. Компоненти MSG виробляють в заводських умовах,

вся продукція відповідає міжнародним стандартам якості.

У лінійці товарів:

— рейки (механічні, з  ГПК та ЕПК);

— насоси (ГПК та ЕПК);

— компресори автокондиціонерів;

— стартери і генератори;

— комплектуючі.



™ MSG Rebuilding — це відновлені на власних потужностях оригіналь-

ні агрегати. За якістю вони не поступаються новим оригіналам, але 

коштують дешевше. 

У лінійці товарів:

— форсунки Common Rail;

— рульові рейки та рульові редуктори (механічні, з ГПК та ЕПК);

— насоси (ГПК та ЕПК);

— рульові колонки з електропідсилювачем;

— гальмівні супорти;

— компресори автокондиціонерів;

— стартери і генератори;

— турбокомпресори;

— амортизатори та
     пневмобалони.



™ Emmetec — італійський бренд автомобільних запчастин і

устаткування для СТО, який з 1948 року виробляє запчастини

і комплектуючі для амортизаторів.

Master Service — офіційний представник ™ Emmetec в Україні.

Лінійка товарів : обладнання, інструменти та компоненти для ремонту 

рульового управління і амортизаторів.

Продукція ™ Emmetec зносостійка і практична, сертифікована

за міжнародними стандартами.

Комплектуючі зібрані в зручний каталог-рубрикатор ORPAV,

з яким працює більшість світових автосервісів і автомагазинів.



™ Jrone — це відомий китайський бренд, який виробляє:

Master Service — офіційний представник ™ Jrone в Україні.

— турбокомпресори;

— картриджі;

— інструменти;

— комплектуючі, ущільнювачі і ротори для турбокомпресорів.



™ MSG Equipment — бренд з виробництва обладнання, спецінструменту

й технологій для діагностики, ремонту та обслуговування: 

— стартерів, генераторів і реле-регуляторів;

— систем рульового управління;

— систем кондиціонування;

— амортизаторів і пневмобалонів;

— гальмівних систем.

Продукція ™ MSG Equipment підходить як для невеликих автомайстерень,

так і для спеціалізованих СТО й автосервісів широкого профілю.

У нашому асортименті діагностичні стенди, промивні станції,

тестери, контролери та багато іншого.

Ми вирішуємо бізнес-завдання кожного клієнта:

постачаємо обладнання окремими одиницями

або в комплекті з декількох найменувань.
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НАШІ ПІДРОЗДІЛИ

Львовская
обл.

Закарпатская
обл. 

Волынская
обл.

Ровенская
обл.

Житомирская
обл.

Хмельницкая
обл.

Ивано-Франковская 
обл.

Черновицкая 
обл.

Винницкая 
обл.

Киевская 
обл.

Черкасская 
обл.

Полтавская 
обл.

Харьковская  
обл.

Сумская  
обл.

Донецкая  
обл.

Луганская  
обл.

Кировоградская
обл.

Днепропетровская
обл.

Запорожская
обл.

Херсонская
обл.

АР Крым

Николаевская
обл.Одесская 

обл.

Черниговская
обл.

Тернопольская
обл.

together_to_movetogether_to_move



НАШІ ПІДРОЗДІЛИ


