
Serviços disponibilizados
Especialista em carroçaria e pintura, a Direccional Car disponibiliza uma oferta global de serviços de reparação e manutenção automóvel.

Pode contar connosco desde a simples manutenção regular, inspecção pré-IPO a reparações mais complexas e exigentes a nível de
mecânica, electricidade, ar condicionado, diagnóstico, etc.

Consulte abaixo os serviços que disponibilizamos para o seu automóvel.

 

Ar Condicionado
O seu carro necessita de uma lufada
de ar fresco?

Ler mais

 

Electricidade
Sempre que acciona os piscas ou
seus médios também piscam? Utiliza o
esguicho e a buzina toca?

Ler mais

 

Pintura

 

Bate Chapa
Uma das nossas especializações, a
carroçaria do seu carro não tem
segredos para nós

Ler mais

 

Lavagem
Caso necessite de uma lavagem
exterior, uma lavagem de motor ou
chassis ou uma limpeza interior...

Ler mais

 

Pneus

 

Diagnóstico
Com o aumento da electrónica, as
oficinas de hoje têm de estar
equipadas com as mais actuais
soluções de diagnóstico automóvel ...

Ler mais

 

Mecânica
Asseguramos a correcta manutenção
mecânica do seu carro e reparamos
todas as avarias que possa ter.

Ler mais

 

Polimento
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A cor do seu carro é tudo! Representa
a sua personalidade e se a escolheu é
porque gosta dela e a quer manter!

Ler mais

 

Serviços rápidos
Necessita de mudar uma lâmpada,
acertar os níveis, verificar a pressão
dos pneus ou outro qualquer serviço
simples e rápido sem marcação?

Ler mais

Seja para a reparação de um pneu
furado, para a venda e montagem de
4 pneus novos ou reparação das suas
jantes ...

Ler mais

 

Substituição de pára-brisas
Da reparação à substituição do seu
pára-brisas, prestamos todos os tipos
de serviços para lhe assegurar a
máxima visibilidade e segurança na
estrada.

Ler mais

Com o passar do tempo e as
agressividades do dia-a-dia, a pintura
do seu automóvel vai perdendo o seu
brilho e o seu “encanto” e ..

Ler mais

 

Spot Repair
Tem uma pequena mossa na porta por
causa dos estacionamentos
“apertados”? Chegou ao carro após
apercebeu-se que lhe deram um toque
no pára-choques?

Ler mais
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