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ROMSERVICE, o prezen!" 
important" pe pia!a auto de 
re#nish, anun!" pentu luna au-
gust 2012 relansarea site-ului 
web www.romservice.ro în ver-
siunea îmbun"t"!it". 

Aceast" nou" versiune, mai 
atractiv" $i intuitiv", în acela$i 
timp, pune la dispozi!ia utili-
zatorilor informa!ii cu privire 
la produsele, echipamentele, 
accesoriile $i serviciile oferite 
de un num"r generos de fur-
nizori, prin intermediul unei 
distribu!ii exclusive a #rmei 
ROMSERVICE. 

Site-ul nostru va # îmbu-
n"t"!it în mod constant, atât 
în ceea ce prive$te num"rul 
de m"rci $i produse cât $i al 
informa!iilor puse la dispozi!ia 
clien!ilor no$tri actuali $i 
poten!iali. În viitor, ne dorim 
s" înt"rim rela!iile de partene-
riat pe care le avem deja $i prin 
intermediul uneltelor de tip 

„social media“. 
În prima pagin", ve!i ob-

serva $ase categorii principale: 
Materiale de vopsire; Mate-
riale de preg"tire; Cosmetic" 
auto; Echipamente;  Accesorii 
#i Oferte speciale – #ecare 
categorie #ind înso!it" de un 
num"r de subcategorii, care la 
rândul lor duc mai departe c"-
tre o serie de produse speci#ce. 

Meniul principal, din par-
tea de sus a paginii, v" pune 
la dispozi!ie o serie de pa$i 
meni!i s" v" asiste în naviga-
re, în a percepe mai bine cine 
$i ce este #rma ROMSERVICE 
cât $i noutatea absolut" a pa-
ginii noastre reactualizate: 
MAGAZINUL  VIRTUAL.V" invit"m s" ne acorda!i câteva minute $i s" naviga!i prin site-ul nostru. Dac" ave!i 

întreb"ri sau sugestii privind con!inutul paginii noastre, nu ezita!i s" ne contacta!i.



Despre noi… 
Prezint" pe scurt traiectoria asumat" de 

 ROMSERVICE de la începuturile ei în 1992 pân" în pre-
zent, valorile pe care se bazeaz" în rela!ia cu partene-
rii exteni $i interni $i angajamentul de a-$i îmbun"t"!i 
constant gama de produse $i serviciile puse la dispozi!ia 
clientului.

$tiri 
Tr"im într-o societate în care informa!ia reprezint" 

o for!". De aceea am dorit s" nu neglij"m acest aspect 
$i am creat o pagin" dedicat" $TIRILOR. Aici ve!i putea 
avea acces la bro$ura nostr", la cataloagele partenerilor 
no$tri traduse în limba român", toate în format PDF. 
Tot aici v" vom !ine la curent în ceea ce prive$te partici-
parea noastr" la târguri $i expozi!ii de pro#l.

Dac" dori!i s" #!i mereu la curent cu nout"!ile din 
domeniu, atât teoretice dar mai ales practice, v" invi-
t"m s" v" abona!i la bro$ura noastr" „info@romservice“ 
prin intermediul paginii $TIRI „Abonare Newsletter“.



Magazin VIRTUAL ROMSERVICE cu acces dedicat membrilor

Magazin 
VIRTUAL ROMSERVICE

Magazinul virtual este accesi-
bil prin intermediul meniului din 
partea de sus a paginii principale $i 
este organizat urmând acelea$i cate-
gorii $i subcategorii care se reg"sesc 
$i în prima pagin". Produsele din 
magazin pot # vizualizate $i f"r" a 
# autenti#cat, îns" achizi!ionarea 
acestora online, necesit" furnizarea 
unui user $i a unei parole ob!inute în 
prealabil.

*  Magazinul virtual  ROMSERVICE va deveni 
func!ional din luna octombrie 2012.

Acces MEMBRII
Ob!inere user #i parol"

Serviciile oferite prin interme-
diul MAGAZINULUI VIRTUAL sunt 
dedicate exclusiv membrilor care 
se înregistreaz" în prealabil. Pen-
tru ob!inerea userului $i a parolei 
necesare log"rii, contacta!i repre-
zentantul zonal responsabil de aria 
geogra#c" unde este situat atelierul 
auto. Pentru a%area numelui acestu-
ia consulta!i pagina de CONTACT. 

În urma înregistr"rii cu user $i 
parol", ve!i putea accesa magazinul 
ap"sând pe ACCES MEMBRII $i in-
troducând datele de logare.



Pentru mai multe informa!ii nu ezita!i s" ne contacta!i!
Bra!ov

Bra#ov 
Bucure#ti 
Arad 
Sibiu 
Constan!a 

facebook.com/romservice.ro

SUPORT
Pagina de suport v" ofer" asis- 

ten!" în problemele legate de colo- 
ristic": #e c" este de vorba de g"sirea 
unei re!ete de culoare, actualizarea 
COLORMASTERULUI sau localiza-
rea codului de culoare pe caroseria 
ma$inii. Mai mult, aici vom anun!a 
eventualele cursuri de instruire or-
ganizate în colaborare cu partene-
rii no$tri externi. În cadrul paginii 
SUPORT ve!i reg"si pa$ii ce trebuie 
urma!i atunci când ave!i unelte $i 
echipamente ce necesit" servisare sau 
dori!i s" $ti!i starea comenzilor Dvs.

CONTACT
În pagina de CONTACT v" punem la dispozi!ie informa!ii cu privire la 

reprezentan!ii no$tri de vânz"ri, num"rul $i loca!ia #lialelor cât $i posibilita-
tea de a lua leg"tura cu noi prin intermediul formularului de contact.


