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Bengkel Spesialis Perbaikan / Service DASHBOARD CAMRY, HARRIER, PRADO,
BALENO, AERIO, CROWN, MAZDA RX 8 dll

Pada mobil mobil yang disebut diatas mempunyai kelemahan pada dashboardnya mulai dari
retak , lengket, lembek, gompal dll, pada dasarnya semua mobil menuntut perawatan yang
cukup apik dari pemiliknya baik dari air radiator, oli, dan electrical system.

Harrier - camry - prado - crown termasuk salah satu mobil jepang yang di desain dengan
kualitas tinggi, elegan serta mewah baik dari interior maupun eksteriornya. Pada interior
memberikan kesan yang nyaman dan enak di pandang bagi si pengendara serta penumpang,
salah satunya yaitu dashboard pada mobil anda. Lalu apa yang terjadi apabila pemandangan
yang indah itu rusak karena dashboard mobil anda anda rusak, seperti lengket / lembek bila
terkena panas, retak retak, gompal gompal karena kuku atau bekas obeng karena montir belum
berpengalaman ketika service ac dan tape???
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Untuk anda pemilik Mobil HARRIER, CAMRY, PRADO, CROWN, BALENO, AERIO, LEXUS dll
tentunya tidak asing lagi dengan kerusakan pada dashboard mobil anda.

Berikut adalah faktor penyebab kerusakan pada dashboard mobil anda :
- Faktor usia pemakaian biasanya 4 atau 5thn sudah mulai kelihatan gejala kerusakannya
- Terlalu sering parkir ditempat yg panas tanpa ada carport dll
- Karena salah perawatan misalnya terlalu sering memakai semir / pengkilat yg justru
mempercepat proses kerusakan

Karena itu kami menawarkan solusi perbaikan dashboard anda dengan tenaga ahli &
profesional IMPREZA AUTO SERVICE MENERIMA PENGERJAAN :
- Ganti baru dashboard original
- Lapis/ bungkus ulang dashboard HARRIER - CAMRY - PRADO - CROWN - BALENO AERIO - MAZDA RX 8 dll

Khusus lapis / bungkus ulang jaminan garansi 5 thn tidak akan pecah atau retak lagi

Melayani pemesanan ke seluruh indonesia
( bali, sumatera, kalimantan, sulawesi )

NB : Dimohon untuk melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum melakukan perawatan
mobil karena kami menghargai waktu anda.
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