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BATERIA PREMIER, CEA MAI VANDUTA BATERIE ROMBAT

 Sambata 22 septembrie, a avut loc la Timisoara, ultima editie din acest an a celui mai important eveniment dedicat pieselor auto 
din Romania, AUTO TOTAL BUSINESS SHOW.

Ne-am bucurat sa participam la acest eveniment major din industria auto, alaturi de peste 2.600 de vizitatori. La standul ROMBAT, am 
interactionat cu peste 800 de persoane si am oferit baterii auto in cadrul concursului “Castiga o baterie ROMBAT Premier la fiecare 2 
ore”. 

A fost un eveniment reusit, cu multe inovaţii din domeniul pieselor originale si aftermarket si multe demonstratii! 

Multumim tuturor celor care ne-au vizitat la stand. Felicitari, organizatorilor! Ne vedem la editia ATBS din primavara 2019.

ATBS TIMISOARA

 Automechanika Frankfurt este cel mai important targ pentru piata pieselor auto si este organizat de Messe Frankfurt din 1971.  

In perioada 11-15 septembrie 2018, ROMBAT a participat la cea de-a 25-a editie Automechanika Frankfurt, unde peste 5000 de 
expozanti si-au prezentat noile produse si cele mai recente realizari. Ne-au vizitat peste 100 firme din peste 45 de tari. La aceasta editie, 
au fost incluse teme noi, care au avut loc simultan in noua Hala 12, ca expozitie paralela, pentru prima data. 

Pentru noi, Automechanika Frankfurt a insemnat pe langa prezenta la un eveniment international important, oportunitatea de a prezen-
ta vizitatorilor noua generatie de baterii ROMBAT.

ROMBAT A PARTICIPAT LA TARGUL AUTOMECHANIKA FRANKFURT

 Pana in prezent, pagina Facebook ROMBAT a adunat 5.181 de aprecieri. Va suntem recunoscatori si va multumim tuturor pentru 
prezenta, sprijin, mesaje si pentru ca ne urmariti zi de zi ...

Va invitam sa dati LIKE paginii noastre de Facebook: https://www.facebook.com/baterii.rombat/ pentru a afla ultimele noutati, oferte si 
promotii, dar si pentru a primi sfaturi legate de baterii.

5.181 DE LIKE-URI PE PAGINA OFICIALA DE FACEBOOK ROMBAT

 Alex Filip a participat in luna august la Sibiu Rally Romania, un festival dedi-
cat masinilor de curse, clasice si electrice. Pentru pilotul Orange, competitia inclusa 
in calendarele FIVA, RCR și ACR a fost ocazia perfecta pentru promovarea par- 
tenerilor, activarea fanilor si un test util in masina de curse pentru partea a doua a 
sezonului competitional.

Spectacolul de la Sibiu a inceput cu startul festiv din Piata Mare si a continuat apoi 
pe probele speciale din Paltinis, “Ca in fiecare an, etapa de la Sibiu este o oportunitate 
excelenta pentru noi sa ne aducem partenerii in prim plan în fata unui public pasionat 
care apreciaza competitiile auto. Acesta a fost prezent in numar mare in cele trei zile de 
competitie si ma bucur ca m-am aliniat la startul acestei etape”, a spus Alex Filip. 

SPECTACOL, TESTE SI ACTIVARI PENTRU FANI, LA SIBIU RALLY ROMANIA

 3 ani GARANTIE, SuperEndurance Technology, o durata de viata mai mare cu 150% fata de vechea generatie (durata de viata 
este masurata in cicluri de incarcare-descarcare) si curenti de demaraj conform celor mai noi cerinte ale producatorilor de automobile, 
fac ca bateria PREMIER sa se bucure de un real succes in randul conducatorilor auto. Va invitam sa le testati si dumneavoastra, exista o 
baterie ROMBAT pentru orice masina si orice buget! 

De asemenea, au fost programate probele speciale la categoria Speed Challenge, iar Alex Filip a 
luat startul, in premiera, cu Dana Paun, jurnalistă la revista A List. “Copilotul joaca un rol important 
in raliuri, iar Dana si-a intrat foarte repede in rol. Este o provocare pentru mine sa stau in masina ala-
turi de cineva care face asta pentru prima oara, dar Dana s-a descurcat excelent si ne-am distrat pe 
probele speciale. Ii multumesc ca a acceptat propunerea mea si sper ca va urmari raliurile mult mai des 
de acum incolo”, a continuat Alex Filip.

Kilometri parcursi pe asfalt si macadam la Sibiu au facut parte si din programul de pregatire 
pentru etapele din competitia europeana Tour European Rally (TER), dar din pacate etapa din 
Italia programata în perioada 7 – 9 septembrie a fost amanata. “Tocmai am primit informarea 
oficiala din partea organizatorului ca Rally d’Abruzzo va fi reprogramat. M-am pregatit intens pentru 
aceasta etapa si mi-ar fi placut sa ne luptam pentru un loc pe podium. Din pacate in acest moment nu 
avem mai multe informatii si nu stim cand va fi reprogramata etapa din Italia. Sigur voi lua startul in 
Elvetia la Rallye International du Valais, intre 18-20 octombrie”, a concluzionat Alex Filip.

Suntem prezenti si pe:

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

CUM PROCEDEZ IN CAZUL IN CARE AM PROBLEME CU BATERIA?

Bateria nr. 1 în România

Daca bateria este
prevazuta cu
hidrometru
(ochi magic)

I. 

II. 

Verificati in primul rand hidrometrul 
(ochiul magic) de pe capacul bateriei, veti 
observa o anumita culoare: verde, negru 
sau alba.

In cazul in care bateria nu este prevazuta cu hidrometru, va recomandam sa va prezentati la cel mai apropiat service ROMBAT 
pentru verificarea acesteia.

a. In cazul in care observati culoarea verde, 
starea bateriei este buna. Daca totusi observati 
probleme la pornire, va recomandam sa va pre- 
zentati la cel mai apropiat service autorizat 
ROMBAT http://www.rombat.ro/ro/service-rombat  

b. In cazul in care observati culoarea neagra, 
inseamna ca bateria este in stare descarcata si 
se recomanda incarcarea acesteia pe redresor, 
timp de 24 ore (in cazul in care detineti redresor) 
sau va recomandam sa va prezentati la un ser-
vice autorizat ROMBAT. In situatia in care deci-
deti sa incarcati dumneavoastra bateria, puteti 
merge, dupa incarcare, la un service ROMBAT 
pentru a o verifica. Daca problema nu s-a rezol-
vat prin incarcare, pasul urmator este verificarea 
bateriei la un service autorizat ROMBAT. Se 
recomanda si o verificare a instalatiei electrice 
pentru detectarea eventualelor supraconsu- 
muri, dereglari ale releului de Incarcare sau pro- 
bleme ale “alternatorului”.

c. In cazul in care, in urma verificarii, observati 
culoarea alba va recomandam sa va prezentati la 
cel mai apropiat service ROMBAT pentru verifi-
carea amanuntita a bateriei.

www.linkedin.com/company/rombat-sa

https://twitter.com/baterii_rombat


