CUM PROCEDEZ IN CAZUL IN CARE AM PROBLEME CU
BATERIA?

PLUMBUL - COMPONENTA DE BAZA A UNEI BATERII SI IMPORTANTA RECICLARII SALE

In cazul in care constatati ca masina porneste tot mai greu sau
nu mai porneste, va recomandam sa urmati urmatorii pasi:

Plumbul este cel mai larg utilizat metal neferos. Plumbul si compusii
sai au numeroase aplicatii comerciale si industriale, fiind prezenti in
lacuri si vopseluri, baterii, pigmenti, insecticide, materiale plastice si
ceramice, echipamente medicale, armament, benzina, industria
sudurii.

I. Daca bateria este prevazuta cu hidrometru (ochi magic):
Verificati in primul rand hidrometrul (ochiul magic) de pe capacul
bateriei, veti observa o anumita culoare: verde, negru sau alba.
citeste mai departe >>>

citeste mai departe >>>
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START SEZON COMPETITIONAL 2016
SUCCES, ALEX FILIP!
Va invitam sa regasiti detaliile sezonului competitional 2016 in care vor lua startul Alex si Bogdan. Si in acest an, cei doi vor lua
startul in Campionatul European de Raliuri, iar noutatea este reprezentata de participarea la bordul noului Renault Clio R3T.
Pentru Alex Filip si Bogdan Iancu sezonul 2015 s-a terminat cu o clasare in top 10 in clasamentul general la categoria 2WD in Campionatul European de Raliuri, fiind pentru a doua oara consecutiv cel mai bine clasat echipaj roman din ERC.
Obiectivele sunt la fel de ambitioase si in 2016, mai ales ca Alex Filip va pilota acum noul model Renault Clio R3T. “Am asteptat cu nerabdare momentul in care vom putea aborda etapele din Campionatul European de Raliuri cu noul model al celor de la Renault si cred ca vom
putea sa ne imbunatatim performantele de pana acum”, a spus Alex Filip.
Programul din acest sezon include o participare de minimum trei etape in Campionatul European de Raliuri, pe lista fiind evenimentele
din Grecia, Polonia, Cehia sau Cipru, iar pe plan local evenimentul international Sibiu Rally Challenge. “Impreuna cu Alex vom merge la
unele dintre cele mai spectaculoase etape din ERC si imi doresc sa ne clasam din nou in top 10 la categoria 2WD si sa fim, pentru al
treilea an consecutiv, cel mai bine clasat echipaj roman din competitia europeana”, a declarat Bogdan Iancu, copilotul echipajului.
Etapa din Grecia este programata in perioada 6 - 8 mai si este una in care Alex Filip si Bogdan Iancu au urcat pe podium. “Avem amintiri
frumoase din Grecia si vrem sa urcam din nou pe podium in acest raliu. Sezonul de raliuri incepe in luna mai pentru noi si apoi ne vom
face strategia pas cu pas”, a spus Alex Filip.
Campionatul European de Raliuri nu reprezinta singura provocare pentru Alex Filip. In 2016 el va participa si la competitii de alergare,
ciclism, duatlon si triatlon, iar pe 30 iulie va concura la primul sau concurs international de triatlon - IronMan 70.3 Budapesta. “Va fi un
sezon plin din toate punctele de vedere pe care-l voi savura la maximum indiferent ca voi fi in masina de curse, pe bicicleta, in apa sau in
alergare. La fiecare competitie voi face tot posibilul pentru a obtine cel mai bun rezultat. Astept cu nerabdare prima mea participare la o
competitie internationala de tip IronMan si sper sa ajung zambind la sosire”, a mai adaugat Alex Filip.

VITRINA UNUI MAGAZIN - CARTEA DE VIZITA A ACESTUIA!
ROMBAT continua procesul de rebranding. Magazinul este locul de intalnire al cumparatorului cu produsele ROMBAT. De aceea, ii
acordam o atentie deosebita. Orice magazin, oricat de mic ar fi el, trebuie sa raspunda cerintelor cumparatorilor, iar vitrina oglindeste
calitatea produselor si serviciilor pe care magazinul le ofera.
Amenajarea vitrinei sau a exteriorului magazinului implica un volum de lucru considerabil, dar cu siguranta clientii remarca o vitrina bine
amenajata, care le atrage atentia si ii pofteste inauntru.
Un astfel de proiect, de amenajare a unei vitrine de magazin, a fost realizat in Bucuresti, in parteneriat cu magazinul E-acumulatori. Vitrina sustine pozitionarea ROMBAT ca “Bateria numarul 1 din Romania” si prin mijloace creative, inedite de promovare a bateriilor in
format 3D, a literelor volumetrice luminate, confirma promisiunea ROMBAT - performanta, calitate, traditie.
Dorim sa facem experienta de cumparare cat mai buna pentru cumparatori si sa comunicam direct cu cumparatorul. In paralel cu alte
actiuni de promovare si informare, amenajarea magazinelor reprezinta o prioritate pentru ROMBAT.

FELICITARI CASTIGATORILOR CONCURSULUI DESFASURAT LA RADIO
ANTENA SATELOR!

TUDOR MARIN, Tamadau, jud. Calarasi

„In luna martie 2016, odata cu inceperea „Campaniei Agricole de Primavara”, ROMBAT
a premiat ascultatorii fideli ai postului national Antena Satelor cu baterii ROMBAT Terra.
Premiile s-au acordat ascultatorilor care au raspuns corect la intrebari despre compania
ROMBAT si despre noile baterii TERRA cu SuperEndurance Technology. Acest concurs s-a
desfasurat in fiecare zi a lunii Martie, de luni pana vineri, in emisiunea Fermier in Romania.
Raspunsul corect la intrebarea ROMBAT iti dadea posibilitatea de a castiga, prin tragere la
sorti, o baterie TERRA 154 Ah.
Concursul a ajuns la final. Felicitari castigatorilor:
MELINTE IULIAN, Brasov
TUDOR MARIN, Tamadau, jud. Calarasi
MARINA ANDREI, Bucuresti
VASILE STRATU, Onesti, Bacau.

GRABESTE-TE, PROMOTIA ROMBAT SE APROPIE DE FINAL!
Achizitioneaza pana pe 30 aprilie 2016 baterii din noua gama Heavy Duty (TERRA 110Ah/154Ah/180Ah), participa la Campania
“Esti in avantaj cu ROMBAT!” si, pentru fiecare baterie cumparata, castiga garantat un bon valoric de 10 lei. Mai multe baterii
achizitionate, inseamna mai multe bonuri valorice primite!
Participa la promotia “Esti in avantaj cu ROMBAT” achizitionand baterii de la distribuitorii autorizati.
Mai multe informatii despre promotie si Regulamentul Campaniei puteti gasi pe: www.rombat.ro
Performante de neegalat cu noile baterii ROMBAT de ultima generatie, cu SuperEndurance Technology!
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