
Porquê escolher uma oficina IDENTICA?

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/identica_pt/pt_PT/Home/Service.print.html

Independentemente da marca, modelo ou avaria do seu carro, as oficinas IDENTICA estarão sempre disponíveis para o ajudar a encontrar
uma solução, com um serviço sempre personalizado às suas necessidades. Ao visitar uma oficina IDENTICA irá encontrar um serviço de
reparação rápido e profissional, suportado pelas mais avançadas técnicas e tecnologias de reparação automóvel, e por profissionais
qualificados e formados nas mais recentes tecnologias presentes no seu automóvel.

Das manutenções regulares às reparações mais complexas, nas oficinas IDENTICA, todas as intervenções no seu carro são feitas com
recurso a peças e produtos de elevada qualidade, assegurando os padrões de segurança e qualidade de origem.

O que pode contar encontrar numa oficina IDENTICA:

Profissionalismo

Competência

Transparência

Qualidade

Simpatia

Todas estas mais-valias associadas a uma imagem moderna e dinâmica e a serviços e soluções de marketing inovadoras fazem da IDENTICA
o local de eleição para a reparação ou manutenção do seu automóvel.

 

Frotas, leasing seguradoras e stands &

A gestão profissional de sinistros obriga a procedimentos bem definidos e a soluções
rápidas e eficazes de reparação para reduzir ao mínimo possível o tempo de imobilização
da viatura. Devido ao alto nível de preparação e ao profundo know-how das equipas das
oficinas IDENTICA, conseguimos assegurar um serviço de gestão de sinistros que vai ao
encontro das necessidades de gestoras de frota, empresas de leasing e de seguradoras
que necessitam acima de tudo de uma reparação rápida e de um cliente satisfeito.

Para mais informações visite IDENTICA for FLI.

 

Todos os serviços de reparação e manutenção para o seu stand no mesmo
lugar.

 

Qualquer que seja o serviço que necessita para o seu stand, a IDENTICA tem uma
solução para si. Manutenção regular, garantias, reparações e preparações para
entrega, as oficinas IDENTICA estão aptas a prestar todos os serviços com rapidez e
profissionalismo, para que o seu cliente receba o carro em perfeitas condições e na data
acordada.
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