1234 X 933
Assistência
Auto Reparos

1245 X 684

Com a Assistência
Auto Reparos Carsystem seu
veículo fica sempre impecável,
através da combinação dos serviços de
Assistência Vidros e de Reparos Rápidos
e Supermartelinho.
Estes serviços são prestados
em parceria com a Carglass,
multinacional que atua no Brasil
desde 1992 e tem 2.400 lojas próprias
e 1.000 parceiros credenciados.
Para ter acesso aos serviços,
é importante que você leia com atenção
as condições descritas neste manual.
E para acionar esta Assistência,
basta ligar para:

Assistência
Auto Reparos Carsystem

11 2699-7987

Atendimento e Cobertura

Os serviços de Auto Reparos têm
abrangência nacional.

O agendamento dos
serviços pode ser feito de
segunda a sábado,
das 8h às 22h, exceto feriados.
Em caso de troca do veículo ou
de titular, nos informe,
pois os dados precisam estar
atualizados para utilização dos serviços.
Alguns serviços podem ser
realizados em sua residência.
Consulte sempre a disponibilidade
e a tabela de coparticipações.

Conheça os Serviços

Assistência
Vidros Automotivos
Reparo de para-brisas
Reparo ilimitado de para-brisas,
com produtos de alta qualidade.
Em caso de necessidade de troca de vidro,
conte com uma tabela exclusiva
de preços super reduzidos.

Substituição de vidro lateral,
vidro traseiro e para-brisas
Se for preciso trocar o vidro lateral,
o vidro traseiro e o para-brisas de seu veículo,
você poderá contar com uma
tabela exclusiva de preços super reduzidos.

Todos os serviços deverão ser
agendados previamente.
Consulte sempre a disponibilidade e
a tabela de coparticipações

Conheça os Serviços

Reparos Rápidos
Não quer parar seu carro na oficina?
Com a alta qualidade da Carglass,
referência no Brasil, arranhões e amassados
de até 50cm de diâmetro são
consertados com agilidade e precisão.
Veja as peças inclusas em sua cobertura:

Portas;
Paralamas;
Teto;
Capô;
Colunas;
Tampa Traseira;
Parachoque.
Todos os serviços deverão ser
agendados previamente.
Esse serviço também pode ser
realizado em seu endereço.
Consulte sempre a disponibilidade e
a tabela de coparticipações.

Entenda quais são as
exclusões da assistência

Reparos Rápidos
A cobertura deste tipo de serviço tem
algumas limitações e exclusões, descritas
a seguir:
Caminhão, Ônibus, Tratores, Triciclos, Motos e Máquinas;
Veículos especiais, de colecionador ou transformados
(aqueles modificados do projeto original e Off Roads);
Veículos importados esportivos, tais como: Ferrari e afins;
Veículos com valores de tabela FIPE superior a R$ 500 mil;
Veículos usados de lotação, transporte coletivo ou similares;
Veículos Blindados;
Roubo ou furto da peça (o serviço não será realizado se a
peça não estiver instalada no veículo);
Troca de peças de lataria de veículos;
Danos estruturais; peças desalinhadas; ou danos em quinas
de peças;
Amassados, riscos ou arranhados no interior do veículo;
Amassados, riscos ou arranhados em cima de faixas,
adesivos ou borrachas;
Amassados, riscos ou arranhados em componentes ou
peças de alumínio;

Amassados, riscos ou arranhados com comprimento ou
diâmetro superior a 50 cm;
Veículos relacionados como exclusão na relação tabela
FIPE encaminhada mensalmente pela CONTRATADA à
CONTRATANTE;
Reparos que exijam solda;
Peças que apresentem rasgo;
Danos ocasionados por vandalismo e motim, bem como
danos decorrentes de tumultos e situações de desordem
pública em geral, assim como todos os danos causados,
direta ou indiretamente, por inundações, enchentes,
incêndios, precipitação de granizo, tempestades, atos de
inimigo público, guerras, ameaça de guerra, invasão, rebelião,
terrorismo, revolução, fraudes e situações correlatas;
Amassados. riscos ou arranhados em componentes ou
peças plásticas sem pintura;
Furos em peças da lataria;
Peças enferrujadas;
Demais situações dependerão de análise visual de
profissional habilitado.
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Conheça os Serviços

Supermartelinho
Seu carro está com pequenos amassados,
sem danos na pintura? Você pode reparar
rapidamente pontos de até 30cm de diâmetro
na lataria, mantendo a originalidade.
Veja as peças inclusas em sua cobertura:

Portas;
Paralamas;
Teto;
Capô;
Colunas;
Tampa Traseira.

827 X 802

Todos os serviços deverão ser
agendados previamente.

Consulte sempre a disponibilidade e
a tabela de coparticipações

Entenda quais são as
exclusões da assistência

Supermartelinho
A cobertura deste tipo de serviço tem
algumas limitações e exclusões, descritas
a seguir:
Caminhão, Ônibus, Tratores, Triciclos, Motos e Máquinas;
Veículos especiais, de colecionador ou transformados
(aqueles modificados do projeto original e Off Roads);
Veículos importados esportivos, tais como: Ferrari e afins;
Veículos com valores de tabela FIPE superior a R$ 500 mil;
Veículos usados de lotação, transporte coletivo ou similares;
Veículos Blindados;
Roubo ou furto da peça (o serviço não será realizado se a
peça não estiver instalada no veículo);
Amassados que, mesmo estando dentro da especificação
previstas deste contrato, apresentem danos na pintura ou
possam acarretar danos na pintura;
Amassados que, mesmo estando dentro da especificação
deste contrato, encontrem-se em locais sem acesso para a
realização do reparo;
Amassados que impossibilitem um reparo com perfeição;
Amassados em partes interiores dos veículos;
Amassados em cima de faixas, adesivos ou borrachas;

Amassados em componentes ou peças plásticas;
Amassados em componentes ou peças de alumínio;
Amassados com comprimento ou diâmetro superior a 30 cm;
Danos ocasionados por vandalismo e motim, bem como
danos decorrentes de tumultos e situações de desordem
pública em geral, assim como todos os danos causados,
direta ou indiretamente, por inundações, enchentes,
incêndios, precipitação de granizo, tempestades, atos de
inimigo público, guerras, ameaça de guerra, invasão, rebelião,
terrorismo, revolução, fraudes e situações correlatas;
Troca de peças de lataria de veículos;
Pintura ou re-pintura de peças de lataria de veículos;
Amassados no para-choque do veículo, decorrentes de
quebra de peças e/ou peças enferrujadas;
Demais situações dependerão de análise visual de
profissional habilitado.

Conheça os Serviços

Tabelas de Coparticipações
Vidros Automotivos
SERVIÇOS

COPARTICIPAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Reparo de Para-brisa

Gratuito

Ilimitado

Troca de Para-brisa

R$ 160,00

2X por ano

Troca de Vidro lateral

R$ 80,00

2X por ano

Troca de Vidro traseiro

R$ 160,00

2X por ano

Reparos Rápidos
Coparticipação por peça

R$ 190,00

Utilização

2X por ano

Supermartelinho
Coparticipação por peça

R$ 90,00

Utilização

4X por ano

ATENÇÃO
PARA OS TELEFONES

Assistência Auto Reparos:

11 2699-7987

Central de Atendimento:

11 5645-3377

Central de Atendimento
Outras Regiões:

4003-4113
Central de Vendas:

4003-5656
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