Somos espanhóis. E alemães. Somos apaixonados pela perfeição. Somos pela tecnologia emotiva.
Tudo o que sabemos, é tudo aquilo que sente. Damos sentido ao design. Damos vida à tecnologia.
Chamamos-lhe TECHNOLOGY TO ENJOY. Somos SEAT.

SEAT PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO ORIGINAIS

PÁRA-BRISAS
ORIGINAIS SEAT

SEAT
recommends

A SEAT comprometida a um percurso de melhoria contínua dos seus produtos e serviços, pode modiﬁcar sem aviso prévio
as especiﬁcações contidas nesta publicação. 000099262OP.

A janela da parte de fora
seat.pt

TECHNOLOGY TO ENJOY

SABIA QUE…
O vidro com pára-brisas deve permitir sempre uma
visibilidade perfeita. O vidro dianteiro com
a sua potente aderência é um componente portante
da carroçaria. A estabilidade do vidro vê-se
afectada de forma drástica quando ocorre um
impacto de pedras, que provoca danos.
Mesmo danos minúsculos como pontos, riscos
ou ﬁssuras podem afectar a complexa estrutura
do vidro. Nesse caso, o airbag pode deixar de ter
o seu efeito, se chega a ser activado.

Os grãos de pó e areia, os raspadores de gelo, etc.
provocam, com o passar do tempo, muitos riscos
que mal se notam.
Consequentemente, quando o sol está mais baixo
ou numa posição de contraluz, pode ocorrer que a
luz se disperse o que, por sua vez, dá origem a um
encandeamento perigoso.
Se o vidro dianteiro apresenta um estado de
desgaste elevado, deve substituir-se para
melhorar a segurança rodoviária.

O airbag do passageiro bate contra o vidro ao
abrir-se desde dentro. E o vidro deve ser capaz
de suportar a carga provocada.

PÁRA-BRISAS
ORIGINAIS SEAT®
São fabricados de acordo com todas as
especiﬁcações de série para conservar
o efecto estabilizante na estática do veículo.
Permitem um restabelecimento completo
da segurança de funcionamento original,
após a reparação.
Devido à precisão de ajuste, permitem processos
de reparação simples, tempos de montagem
breves, um manuseamento seguro e custos de
reparação reduzidos.
Proporcionam uma protecção UV eﬁcaz, além
de um elevado conforto de condução, devido às
excelentes propriedades de isolamento acústico.
Podem ser reparados com frequência, se
apresentarem danos provocados pelo impacto
de pedras. Por exemplo, se o dano não é maior
que uma moeda de 1 euro e não se encontra no
campo visual do condutor, veriﬁca-se a possibilidade
de uma reparação.

CAPA DE VIDRO EXTERIOR
VIDRO
CAPA DE VIDRO INTERIOR

VANTAGENS
/ Revestimento da segurança na circulação original.
/ Protecção UV eﬁcaz.
/ Elevada qualidade óptica.
/ Precisão de ajuste óptima.
/ Excelente isolamento acústico.

AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
ORIGINAIS SEAT®
/ Coincidem no que diz respeito à qualidade
das peças utilizadas no fabrico do veículo.
/ Permitem que todas as peças do veículo
se adaptem perfeitamente entre si e, dessa
forma, ofereçam a melhor segurança,
ﬁabilidade e rendimento.

