
1318 X 933 1234 X 933 1491 X 1038

1051 X 577 1245 X 684 827 X 802

Assistência 
Vidros 
Automotivos 



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:

11 2699-7987

Com a Assistência Vidros 
Automotivos Carsystem seu 
veículo fica sempre impecável.

Assistência  
Vidros Automotivos Carsystem

tel://1126997987


Atendimento e Cobertura

O agendamento dos  
serviços pode ser feito de 
segunda a sábado,  
das 8h às 22h exceto feriados.

Os serviços de Vidros Automotivos  
têm abrangência nacional.

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

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.

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.

Reparo de 
para-brisas

Substituição de vidro 
lateral, vidro traseiro e 
para-brisas

Todos os serviços deverão ser 
agendados previamente.

Consulte sempre a disponibilidade e  
a tabela de coparticipações



Conheça os Serviços

Tabela de Coparticipações

SERVIÇOS

Vidros Automotivos
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



ATENÇÃO  
PARA OS TELEFONES

Assistência Vidros Automotivos:

11 2699-7987

Central de Atendimento:

11 5645-3377

Central de Vendas:

4003-5656

Central de Atendimento 
Outras Regiões:

4003-4113
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