
acțiunile mecanice, cum sunt ciobiturile de pietre și  Calitate OEM (de primă echipare) oferită de producătorul
  fisurile, și rezistență sporită la fenomenul de sablare Pilkington înseamnă un grad sporit de siguranță al 

 datorat condițiilor de drum existente în România.ansamblului caroserie-parbriz, rezistență înaltă la 

          SE POT REPARA
 

• Dacă sunt doar ciobituri, crăpaturi sau fisuri însă  
   depinde și de mărime, adâncime, tip sau locație
• Dacă ciobitura este mai mică de 25 mm și   
   crăpătura este de maxim 10 mm
• Toate defectele mici care nu afectează privirea   
   șoferului
• Dacă defectul este mai mic decât o monedă de 50  
   de bani

Stoc permanent de geamuri

Adeziv de prim montaj OE

Livrare geam în regim de urgență 24 H

Acoperire
națională

*9900 număr general programări

www.parbrize.ro

Contract decontare cu 12 firme de asigurare

Producator OE pt. mai mult de 25 branduri

Calitate OE și pt. piața Aftermarket

Aceleași linii de producție 

Aceleași materiale de calitate

Exact aceeași echipare (suport oglindă și chedere)

Calitate OEM (de primă echipare)

Parbrize atermice pentru a reduce temperatura interioară

TREBUIE SCHIMBAT

• Când fisura este pe partea interioară a geamului
• Când crăpătura este prezentă pe ambele straturi
   ale geamului
• Când există fisuri sau crăpături care pleacă din    
   marginea geamului
• Când ciobitura este mai mare de 25 mm și crăpătura   
   este pe o suprafață mai mare de 10 mm
• Când defectele sunt în spațiul vizual al șoferului

Geam lateral față
 220 lei

Geam
 lateral

portbagaj
200 lei

Geam lunetă
500 lei

Geam lateral spate
 210 lei

Parbriz cu tentă verde
410 lei

Parbriz cu tentă verde+parasolar
 500 lei

Același control al calității

OEM

2.5 mm0 mm 5.0 mm 7.5 mm 10 mm

Garanție pentru etanșeitate

DUSTER

• Este posibil ca RAR-ul să nu accepte un parbriz ciobit
• Trebuie să mergeți cât mai repede la un centru de
   reparație după ce piatra a atins parbrizul pt. reparație
• Pământul și mizeria agravează problema și
   îngreunează reparația
• Se poate deschide dosar de daună Casco
   direct la Centrul de parbrize
• Pilkington asigură montaj gratuit pe baza 
   dosarului de Casco
• 12 companii de asigurări decontează montajul
   la Centru de parbrize

Website: www.automotive-am.com
E-mail: contact@automotive-am.com

SFATURI ȘI INFORMAȚII PENTRU ȘOFERI!

SE REPARĂ

CIOBITURA

PROBABIL

NU SE REPARĂ

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU REPARAȚII

AUTOGHIDUL AFTERMARKET

DACIA DUSTER
PENTRU

Deschiderea dosarului de daună pe loc

OEM


