A BorgWarner Turbo Systems é líder
mundial em produtos powertrain e pioneiros
no desenvolvimento e fabricação de turbocompressores. Produtos inovadores e de
confiança nos tornaram a fornecedora
líder no setor automotivo.
Ainda assim, nós visamos ser líder em
serviços e nos tornar a parceira preferencial para nossos clientes e parceiros no
setor de peças de reposição. É por isso
que agora oferecemos serviços pós-vendas
ainda melhores, tornando a aquisição e
instalação de peças de reposição mais
rápidas, fáceis e seguras, o que com
certeza oferecerá uma vantagem em
relação à concorrência.
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BorgWarner Turbo Systems
P.O. Box 15075
Asheville, NC 28813/USA
Tel.: ++1828 684 40 00
Fax: ++1828 684 4114

BorgWarner Automotive
Components (Ningbo) Co., Ltd.
Turbo Systems
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Ningbo P. R. China 315104
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BorgWarner Turbo Systems
Poland Sp. z o. o.
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BorgWarner Ltd.
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BorgWarner Turbo Systems Kft.
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De líder em produtos
para líder em serviços

Nosso serviço turbo
acelera suas paradas

Serviço turbo

Qualidade garantida

Um serviço melhor

400 endereços de alto nível

Os maiores fabricantes de veículos do mundo
contam com os produtos da BorgWarner Turbo
Systems. Nossos turbocompressores são fabricados
de acordo com rígidos padrões de qualidade recon
hecidos em todo o mundo e, além disso, atendem
às mais altas expectativas.

Tempo é dinheiro! Isso é crucial para empresas que
precisam que seus veículos e máquinas estejam disponíveis continuamente. Nosso conceito de logística altamente
eficiente reduz para o mínimo possível os tempos de
entrega e resposta, ajudando você a encontrar as peças
que precisa e voltar aos negócios o mais rápido possível.

Encontre mais na Internet ou prossiga para um
dos nossos centros de atendimento. Nossa ampla
experiência, novo conceito de logística e soluções
pioneiras de comunicação garantem que o seu reven
dedor obtenha rapidamente as peças de reposição
de que você precisa.

Nossos produtos não somente comprovam seu desem
penho acima da média, confiabilidade e longa vida útil em
duros testes realizados pelo setor automotivo, mas também
diariamente em estradas em
todo o mundo. Você encontra
essas resilientes qualidades
tanto em nossos produtos
OEM quanto em todas as
nossas peças de reposição
originais e turbocompressores remanufaturados.

Nossa ampla rede conta com mais de 400 centros de
atendimento com equipes treinadas profissionalmente
para usar equipamentos de alta tecnologia visando
oferecer um completo serviço pós-vendas.

Rápidos canais
de comunicação
Nossos serviços interativos de comunicação garantem
que os parceiros de serviço sempre possam acessar
nossa gama completa de produtos de forma fácil e rápida,
com um prazo de entrega de 24 horas em qualquer
lugar do mundo.
O segredo desse serviço é nossa página na Internet, que
permite que os distribuidores façam pedidos online, e o
nosso catálogo de peças de reposição em CD-ROM.

