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BATERIA PREMIER, CEA MAI VANDUTA BATERIE ROMBAT
Bateriile PREMIER satisfac cele mai exigente
cerinte ale posesorilor de autoturisme. Ele
au o durata de viata mult mai mare (evaluata
in cicluri de incarcare-descarcare), au o
rezistenta la vibratii mai mare si ajuta
masina sa porneasca chiar si la temperaturi
extreme (-25C/+45C).
Alege bateria PREMIER cu SuperEndurance
Technology si ai 3 ani garantie pana la finalul
anului, 31.12.2017.

ROMBAT A PARTICIPAT LA TARGUL EQUIP AUTO DE LA PARIS SI LA TARGUL
MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOVA
In perioada 17-21 octombrie ROMBAT a participat la Equip Auto Paris, un targ de talie mondiala care a gazduit expozanti din 40
de tari, dintre care 10 au avut pavilioane nationale. Acest eveniment a fost o demonstratie impresionanta a modului in care industria
auto se pregateste pentru a intampina noile tendinte tehnologice. La sfarsitul celor 5 zile, rezultatele au fost peste asteptari, zeci de mii
de vizitatori fiind interesati de inovatiile anului 2017 din domeniul pieselor si echipamentelor auto. Equip Auto 2017 a insemnat pentru
ROMBAT un real succes, standul fiind vizitat de reprezentantii a peste 40 de firme din 22 de tari.

ROMBAT, reprezentat de RUSTOK a participat la sfarsitul lunii august, la unul dintre cele mai mari targuri auto de la Moscova.
Targul a avut un foarte mare succes, si a reprezentat pe langa consolidarea imaginii brandului si o poarta catre piata de baterii din Europa
de Est. Multumim pentru organizarea impecabila.

NOUA GENERATIE DE BATERII ROMBAT A FOST PREZENTATA LA ATBS CRAIOVA
Sambata, 30 septembrie, 2017 ROMBAT a participat la cel mai important targ din domeniul auto din zona de SV a tarii – ATBS
Craiova. ROMBAT a oferit participantilor posibilitatea de a castiga o baterie Premier, la fiecare 2 ore, pe toata durata targului.
Si de aceasta data standul ROMBAT s-a ridicat la nivelul evenimentului in sine, unul de altfel foarte reusit. Am fost singurul producator de
baterii prezent la evenimentul de la Craiova si ne-am bucurat sa stam de vorba cu foarte multi oameni, actuali sau viitori clienti, interesati de
bateriile ROMBAT. Le multumim partenerilor de la AD Auto Total cat si tuturor celor care au vizitat standul ROMBAT!
Costel Trinca, National Sales Manager ROMBAT
Targul s-a intins pe o suprafata de 1200 mp si a reunit peste 2000 de vizitatori si 58 de expozanti.

ROMBAT, SPONSOR PRINCIPAL LA TRACKING DRACULA
Sfarsitul lunii septembrie a fost marcat de unul dintre cele mai spectaculoase concursuri pe doua roti - prima editie a competitiei
hard enduro din Romania, si totodata una dintre etapele internationale de profil.
Campionatul regional “Tracking Dracula” s-a desfasurat in zona Valea Strajii- Pasul Tihuta pe un traseu de peste 80 de km prin Muntii
Bargaului si Muntii Calimani, si a strans aproximativ 150 de concurenti si peste 1000 de spectatori.

ROMBAT SUSTINE EDUCATIA!
E dimineata. Ceasul da desteptarea pentru o noua zi de scoala. Finalizam pregatirile si suntem gata sa luam
ghiozdanul in spate... inainte insa greutatea acestuia ne determina sa il punem pe cantarul din spatele dulapului. Are
6.3 kg si suntem doar intr-o zi obisnuita de scoala pentru clasa a doua.
Alta dimineata. Acum la ROMBAT intr-o intalnire avand ca scop dezvoltarea unui proiect important pentru comunitatea locala din care facem parte, si a carei parte suntem si noi. Printre altele ne amintim de cele 6.3 kg ale ghiozdanului si decidem ca... vrem SA CRESTEM DREPT, atat noi cat si copiii nostri.
Argumentele pentru acest proiect sunt cat se poate de evidente si bine documentate, ramane doar sa trecem la treaba.
Avand sprijinul si colaborarea Inspectoratului Scolar Judetean, entuziasmul Scolii Generale nr.3 „Avram Iancu” din
Bistrita, imaginea unor copii cu mersul sprinten si spatele drept, multumirea parintilor pentru o dezvoltare mai buna,
trecem la treaba.
In lunile de vacanta proiectul companiei noastre prinde contur si culoare. Finalizam dotarea Scolii Generale nr.3 „Avram Iancu” din Bistrita cu un
numar de 429 de dulapioare individuale, colorate si adaptate pentru scolarii din clasele primare. Utilitatea lor incepe cu depozitarea materialelor
didactice (mape, portofolii de lucrari, materiale pentru orele de arte vizuale si abilitati practice), incaltamintea necesara orelor de educatie fizica
si sport si ajunge pana la jucaria preferata care confera incredere si siguranta celor din clasa pregatitoare. Compania noastra, Rombat, a contribuit
cu mobilier in valoare de 82 000 lei si credem ca merita toti banii. Dorim sa dovedim inca o data ca suntem un sprijin real pentru comunitatea
locala, un partener de incredere si de durata pentru cei in mijlocul carora actionam.
Ne bucuram sa fim alaturi de cei mici si le uram un an scolar mai ...usor!
Cu drag, pentru copii,
ROMBAT

DORIM SA STIM PAREREA DVS.
Apreciem de fiecare data, orice mesaj primit din partea clientilor nostri. Domnul Marcel Rossi din Radauti jud. Suceava, ne-a
transmis de curand, un mesaj de multumire pentru care ii suntem recunoscatori.
Apreciez foarte mult produsul dumneavoastra pe care il
folosesc de 9 ani fara probleme. Sunt la a 4-a masina Dacia pe care
o posed (am 54 de ani) si am schimbat nenumarate baterii de
masina, dar nu am auzit niciodata ca o baterie auto cu plumb sa
functioneze 9 ani! Aprecierea pentru produsul dumneavoastra m-a
facut sa va caut si sa va adresez un mesaj de consideratie pentru
munca dumneavoastra.
Cu stima, Rossi Marcel.
Asteptam in continuare, cu mare interes, parerea dvs. in
legatura cu produsele ROMBAT pe care le folositi.
Drum bun, tuturor!

ALEX FILIP INCHEIE SEZONUL 2017 CU O CLASARE PE PODIUM
Alex Filip si Bogdan Iancu au pus capat participarilor europene din
acest sezon cu o clasare pe podiumul Rallye International du Valais, etapa a
cincea din Tour European Rally.
Alex Filip si Bogdan Iancu au luat startul in acest weekend in Rallye International du
Valais, etapa din Elvetia fiind ultima din programul international pentru acest
sezon. Aflat la cea de-a treia participare in aceasta cursa, Alex Filip si Bogdan
Iancu au avut un ritm bun inca de pe prima proba speciala cu modelul Renault
Clio R3T.
Dupa 13 probe speciale cu o lungime de peste 200 kilometri, echipajul Renault a
terminat pe locul 3 in clasamentul 2WD Trophy din Tour European Rally. Alex Filip a
fost cel mai bine clasat pilot cu un model Renault Clio R3T din acest clasament.
Raliul din Elvetia a fost ultima etapa din programul internaţional pe 2017, in perioada urmatoare fiind programate o serie de teste de pregatire pentru sezonul urmator. Cu podiumul de aici terminam anul intr-o nota pozitiva si asta ma motiveaza si mai mult pentru 2018. Incepem
deja perioada de pregatire si sunt sigur ca sezonul viitor va fi unul excelent alaturi de partenerii nostri traditionali,
a concluzionat Alex Filip.
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