// MÉS DE 40 ANYS D’EXPERIÈNCIA
AVALEN LA NOSTRA TRAJECTÒRIA CONSOLIDADA

// EL NOSTRE NOM S’HA
CONVERTIT EN SINÒNIM DE
QUALITAT I CONFIANÇA

APORTEM VALOR AFEGIT
A TRAVÉS DE LES MILLORS
SOLUCIONS A MIDA

TREBALLEM CADA DIA AMB

Comptem amb un equip de professionals
capacitats, amb gran experiència i
compromesos amb la millora continua dels
nostres processos. A més, apostem per la
formació contínua per mantenir-nos al dia amb
les novetats de l’automoció, fet que ha facilitat
la consolidació del nostre reconeixement de
saber fer en el sector.

Des dels nostres inicis, l’any 1979, amb la fundació
de la nostra empresa, per part del Sr. Oren González,
a Vilablareix (Girona), hem destacat per un marcat
caràcter emprenedor que ens ha permès posicionarnos com un referent líder en serveis de l’automoció.

GRAN DEDICACIÓ PER CONTINUAR
TENINT LA SEVA CONFIANÇA

Estem especialitzats en serveis de manteniment per
tota mena de vehicles, des de motocicletes i turismes
fins a camions i tractors. Per aquest motiu, al llarg dels
anys, hem invertit en ampliació i modernització de les
nostres instal·lacions, per complir amb les exigències
d’un mercat cada vegada més competitiu.

“La recepta del nostre èxit està basada en la
barreja perfecta de tres ingredients claus; la
tradició d’una empresa d’origen familiar que ha
sabut aprofitar els coneixements transmesos
de generació en generació; l’excel·lent qualitat
dels nostres serveis i apostar constantment en la
innovació, a través de la incorporació tecnològica
d’avantguarda en els nostres processos.”

// CUIDEM AL MÀXIM
CADA DETALL DELS NOSTRES
SERVEIS
Les nostres àmplies i modernes instal·lacions estan
estratègicament dissenyades per fer la nostra feina
satisfactòriament, segons normatives vigents de
seguretat i amb totes les facilitats per garantir el millor
servei als nostres clients.

Als nostres tallers disposem d’elevadors automàtics,
màquina alineadora d’última generació, màquina de revisió
Pre-Itv, sala d’espera amb premsa i begudes, així com d’una
oficina d’atenció al client, entre altres serveis.
Gràcies a la nostra clara vocació de servei, oferint solucions
a mida i el millor assessorament segons les característiques
de cada vehicle, hem sigut mereixedors del millor aval: la
confiança dels nostres clients. El nostre principal objectiu
sempre ha sigut, és si serà sent, en tot moment, garantir que
els nostres clients es trobin segurs en el seu vehicle.

// LABEL EUROPEU DE
QUALITAT MICHELIN
El label de certificació “Centre de qualitat Michelin”
garanteix que els nostres Tallers compleixen amb les
normes de qualitat especificades per Michelin referent al
servei tècnic i a la comercialització de productes, destacant
especialment:

• Els mètodes de treball utilitzats s’ajusten als requisits tècnics exigits pel
muntatge i la comercialització de pneumàtics.
• Reunim totes les condicions necessàries per oferir una atenció
personalitzada, vetllant per la seguretat i comoditat dels nostres
clients.
• Comptem amb la maquinària i les eines adequades per la
correcta manipulació dels productes que s’ofereixen.
• El nostre personal està a la seva disposició per qualsevol
suggeriment o dubte que pugui tenir.
• La transparència està garantida a través de la utilització d’ordres
de treball, on es defineix i s’estableix les operacions a efectuar en el
seu vehicle, amb el pressupost corresponent.
• Les nostres instal·lacions es mantenen en òptimes condicions pel
servei.

// BRINDEM LES
MÀXIMES GARANTIES
EN TOTS ELS NOSTRES SERVEIS
DE TALLER PER MOTOS, QUADS
I TURISMES

Entre els principals serveis que fem en el
nostre taller per motos, quads i turismes
es troben:

» Venta, canvi i reparació de pneumàtics.
» Revisió Pre-ITV.
» Manteniment general (canvi d’oli, filtres,
bateria i molt més).

A Pneumàtics Perelló oferim el
més ampli catàleg de serveis de
manteniment per tota classe de
vehicles, a més de disposar d’un
Servei d’Assistència 24 hores
per urgències.

» Mecànica integral del vehicle: els nostres
professionals detecten i solucionen tota
mena d’avaries i problemes mitjançant
màquines de diagnosis amb la tecnologia
més avançada.
» Frens: substitució de discos, pastilles i
revisió del líquid de frens.

LA MEJOR
MANERA DE
VIAJAR
EN CUALQUIER
CONDICIÓN.
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// LES MILLORS SOLUCIONS
PER CAMIONS I VEHICLES AGRÍCOLES

CAMIONS

AGRÍCOLES

Pneumàtics: amplia gamma de pneumàtics amb més de
1.000 referències de 20 marques.

Oferim el millor servei de canvi de pneumàtics per la
seva maquinària agrícola, amb un estoc de més de 25
marques per triar l’opció que més s’ajusta a les seves
necessitats.

Flotes: oferim la millor opció pel manteniment de
pneumàtics en flotes de vehicles. Sigui en el nostre
taller o anant a les instal·lacions dels nostres clients,
ens encarreguem de canviar els pneumàtics de manera
ràpida i eficient per ajudar-les a estalviar temps i diners
i que els seus vehicles no hagin d’estar parats.
Industrial: comptem amb un extens catàleg de
pneumàtics per vehicles industrials.
Servei 24 hores: el millor servei tècnic amb els
millors professionals, cada dia de l’any per realitzar
desmuntatge i muntatge de pneumàtics, reparació de
punxades, etc.

Sempre acompanyat del millor servei tècnic i amb
mecànics especialitzats.
Som conscients, a més, que les avaries en els pneumàtics
són imprevisibles. Per aquest motiu, posem a disposició
dels nostres clients un servei 24 hores al dia, 365 dies a
l’any, pel canvi i reparació de pneumàtics.

// CONTACTIN
ESTEM SEMPRE DISPOSATS A OFERIR-LI
LA MILLOR ATENCIÓ

“L’alt grau de
satisfacció dels
nostres clients
ens mostra que el
camí emprès és el
correcte i estem
segurs que sent
fidels als valors de
la nostra filosofia
corporativa
continuarem
treballant junts en
un llarg recorregut
ple d’èxits.”

PNEUMÀTICS PERELLÓ
C/ Mas Falgas, 8-12
Polígon Pla d’Abastaments
17180 Vilablareix
Girona

PNEUMÀTICS PERELLÓ
TRUCKS
C/ de Raset, 161
17180 Vilablareix
Girona

Tel. 972 24 08 16
info@pneumaticsperello.com

Tel. 972 39 61 08
perello@pneumaticsperello.com
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· Matins de 9 a 13 h
· Tardes de 15 a 19 h
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