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 PARCERIA STOLFCAR – SENAI  
 



2 

   Produtos  

- Pneus Multimarcas 

- Escapamentos 

- Suspensões 

- Freios 

- Amortecedores / molas 

- Embreagens 

   Serviços 

- Montagem de Pneus 

- Balanceamento 

- Alinhamento Computadorizado 

- Troca de óleo e filtros 

- Higienização de ar Condicionado  



A melhor seleção em campo para cuidar de seu veículo,  
a Stolfcar tem  profissionais com mais de 35 anos de experiência venha conferir !!! 
Seu carro está rodando com segurança? 

Você já verificou os pneus, freios, amortecedores, suspensão e óleo ? 

Fazemos os melhores preços e serviços da região!!! 

Você tem escutado os ruídos de seu carro? 

Os ruídos podem ser avisos importantes, deixe a STOLFCAR fazer um CHECK LIST gratuito e fique tranquilo! 



Você sabia que a STOLFCAR faz parte dos 5% dos auto centers que tem  
ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO com rastreabilidade dos parâmetros do seu alinhamento? 

    VOCÊ JÁ COTOU PRODUTOS NA STOLFCAR? SURPREENDA-SE!!! 

Assim como você, nós da STOLFCAR nos preocupamos com o meio ambiente.  
VEREFIQUE SEU ESCAPAMENTO!!! 

 

Preços imbatíveis!!! 

 



Como está o ar condicionado do seu carro? Está prejudicando a sua saúde?  
Verifique na STOLFCAR e faça a higienização com Ozônio. 

Filtro limpo depois da higienização 

Filtro sujo antes da higienização 

STOLFCAR , com 1,300 metros quadrados para cuidar de seu veículo.  
Não deixe de nos visitar na Av. De Cillo 1026, em Americana. 



Veja abaixo os descontos para conveniados  AES 

  - Na compra do jogo de pneus ou amortecedores alinhamento 
computadorizado grátis 
 
  - 10 % de desconto nos escapamentos + instalação gratuita 
  
 - 20 % de desconto na Mão de obra de qualquer serviço ( EXCETO 
PROMOÇÕES DO MÊS )  
 
 - 30 % de desconto na higienização do ar condicionado 
  
  Check-list suspenção gratuito 
  
 Aceitamos cartões de débito e crédito menos Hipercard. 
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Americana na Av. de Cillo , 1026                                    
Fones (19) 3645 1194 – (19) 3601 1447 
E-mail: stolfcar@outlook.com; renatostolf@bol.com.br 


