Segurança.Análise de dados em tempo real ajudará
a resolver problemas no trânsito. Leia mais PÁG. 2
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MECÂNICA ESCOLHA DE COMPONENTES INADEQUADOS PODEM GERAR PROBLEMAS, DANOS SÉRIOS PARA O CARRO E RISCO À SEGURANÇA

Divulgação

Carro quebrado

Carro quebrado: como escolher
a peça correta para o veículo?
Especialista enumera quatro dicas que vão te ajudar na hora
de comprar peças para consertar seu automóvel; confira
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Seu carro quebrou, será
preciso buscar peças... Mas
como saber se estará pagando um preço justo por ela?
Difícil que nunca tenha passado por esse tipo de situação. Mas, afinal, você sabe
exatamente o que, como e
onde buscar esses itens?

Segundo Armando Diniz, diretor de negócios da AutoZ, ecommerce automotivo do grupo
DPaschoal, é preciso ter atenção a muitos detalhes, como
marca, modelo, dimensões e
outras especificidades da peça.
“O produto correto pode significar a volta da performance adequada do automóvel e
a garantia de que ele não irá
exigir uma nova manutenção
por conta de peça inadequada. Ou seja, é importante saber por qual peça comprar”,

alertou ele.
De um lado, peças que mexem
com a estética do carro podem
não representar tantos problemas, afinal, uma maçaneta com
algum detalhe diferente não
altera desempenho do veículo. Mas, quando o assunto for
motor ou itens de segurança,
a escolha de componentes inadequados podem gerar problemas, danos sérios para o carro
e risco à segurança do motorista e dos ocupantes.
“Uma peça errada pode le-

PASSO A PASSO
FABRICANTE
Siga todas as orientações
que o fabricante do seu
carro recomenda no
manual do veículo;
PEÇAS NOVAS
Sempre busque adquirir
peças novas e originais,
pois assim você terá
certeza da durabilidade e
do desempenho delas;

var ao desgaste antecipado do
motor do seu carro e problema
no desempenho do sistema de
freio, por exemplo”, disse Diniz.

INSTALAÇÃO
Busque sempre auxílio de
mecânicos qualificados e
de confiança para aplicar
a peça, afinal a instalação
correta também interfere
no resultado;
PESQUISE
Pesquise e compare antes
de comprar e para isso use
sites confiáveis.

O especialista listou quatro
princípios básicos na hora de
escolher a peça do seu carro.
Confira no quadro acima.
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