
Filtros de habitáculo Bosch
Cuide do que é importante

Informação 
para a oficina





Por que é que os filtros de habitáculo são 
considerados uma oportunidade de negócio 
para as oficinas?

A Bosch, um parceiro sólido para as empresas do setor automóvel, analisa a fundo as 
tendências do mercado para ajudar os profissionais a conseguir um maior volume de 
negócio. Identificámos três oportunidades principais para desenvolver o negócio 
dos filtros de habitáculo:

▶

▶

▶

Fomentar o serviço de manutenção – 65% dos automóveis que 
circulam com um filtro de habitáculo obstruído ou em mau 
estado. Este tipo de filtro deve ser substituído a cada 15 000 
km ou, pelo menos, uma vez por ano 

Evolução do mercado – Independentemente de qual seja a  
tecnologia de propulsão do veículo, os filtros de habitáculo 
serão, sem dúvida, uma peça com procura e rotação 
assegurada também no futuro. 

Preocupação com a saúde – À medida que aumenta a 
sensibilização pelas questões da saúde, como os 
problemas respiratórios e as alergias, os filtros de 
habitáculo são alvo de uma importância ainda maior. Os 
filtros de habitáculo da Bosch podem proporcionar alívio 
ao condutor e aos passageiros e, pelo menos, protegê-los 
dentro do veículo. Mudar este filtro é investir na saúde!

4 PERGUNTAS A FAZER AO SEU CLIENTE

▶  Para 60% dos automóveis, 5 minutos serão 
suficientes para substituir um filtro de 
habitáculo: mais rápido até do que  
mudar o óleo!

Sente maus odores provenientes do sistema de 
ar condicionado ou das entradas de ventilação?
O seu sistema de ar condicionado funciona 
bem? Nota problemas no controlo térmico ou 
irregularidades nas saidas de ar? 
Sofre de alergia ao pólen? Tem mais sintomas 
quando está dentro do seu automóvel?
O seu filtro de habitáculo foi substituído nos 
últimos 12 meses?

▶

▶

▶

▶

A Bosch recomenda a substituição dos 
filtros de habitáculo a cada 15 000 km 
ou uma vez por ano.

SUGESTÃO PARA AS OFICINAS

Os filtros de habitáculo da Bosch ajudam a ganhar 
pontos extra.

Junte-se a nós e ganhe pontos extra. 

www.extra-premios.pt



Porquê a Bosch?
A Bosch é um parceiro 

sólido para o negócio de 
filtros de habitáculo

1Obtenha o filtro de habitáculo correto, na hora certa e ao 
preço adequado!

Gama completa com mais de 500 referências e 3 tecnologias 
diferentes, cobertura do mercado português superior a 95%, cerca 
de 40 novos lançamentos todos os anos para cobrir também os 
veículos mais recentes e elevada disponibilidade dos produtos.

2
Substitua-o com 
mais rapidez graças 
às instruções de 
montagem incluídas!

Beneficie da qualidade das nossas peças: Todos os 
testes de funcionamento e de controlo de qualidade são 
realizados de acordo com os mesmos padrões aplicados 
às peças de equipamento original.3

4
Proporcione 
confiança aos 
seus clientes 
através da imagem 
de marca da Bosch 
e da sensação de 
qualidade que os 
nossos produtos 
transmitem ao 
consumidor final.



Em relação à tecnologia, qual a opção mais adequada?

Os filtros de habitáculo da Bosch protegem as partes mais valiosas do veículo: o condutor e os ocupantes. A 
Bosch não corre qualquer risco em relação à qualidade do produto. Todos os filtros de habitáculo da Bosch 
contam com materiais de alta qualidade, processos inovadores e know-how técnico.

O filtro de habitáculo Bosch adequado para cada necessidade!

Função FILTER+ Filtro de carvão ativo Filtro padrão
FILTER+ mais qualidade 

para a sua saúde, com 
efeitos antialérgicos e 

antibacterianos. Para uma 
qualidade superior do ar 

dentro do veículo.

Filtro de carvão ativo – para 
um ar nitidamente mais puro e 

agradável no interior do veículo.

Filtro standard – para um ar 
limpo no interior do veículo.

Neutraliza os alergénios e as bactérias  

Separa as micropartículas   
(até 99 % de partículas2,5 µm)

Filtra os maus cheiros e os gases 
nocivos (ozono, contaminação 
urbana, gases de escape)

  

Separa o pólen e as poeiras finas  
(até 100% de partículas10 µm)    

Protege o ar condicionado    

Reduz os riscos de vidros 
embaciados   

Classificação FILTER+ Filtro de carvão ativo Filtro padrão

Conforto e proteção

Preço  €€€€  €€€  €€

Que tecnologias são utilizadas no equipamento original?

Durante os últimos anos, os filtros de habitáculo de carvão ativo tornaram-se cada vez mais presentes no equipamento de 
série de um veículo assim como também mais no mercado de pós-venda. Graças ao seu efeito sobre os maus cheiros, 
milhões de condutores sentem-se mais confortáveis dentro dos seus automóveis.

Hoje em dia, há um novo tipo de filtro que é ainda mais eficiente: o filtro de habitáculo antialérgico é uma boa solução para 
as pessoas que sofrem de alergias. Cada vez mais fabricantes de automóveis equipam os seus automóveis com esta 
tecnologia. Através da sua estratégia de qualidade de produto, a Bosch oferece uma boa alternativa ao equipamento de 
origem a um preço justo, graças à gama antialérgica FILTER+.

SABIA QUE…
O FILTER+ da Bosch oferece proteção de nível superior contra micropartículas respiráveis (tamanho 
<2,5 μm), que inclusive excede a eficiência dos filtros de origem.  
O FILTER+ da Bosch oferece uma proteção altamente eficiente contra as alergias.

▶

▶



Como é o FILTER+ da Bosch?

Aproveite e tire partido desta oportunidade de negócio  
com os filtros de habitáculo da Bosch!

1 Capa antialérgica

2 Capa de carvão ativo

3 Capa  de microfibra ultrafina

4 Manta de suporte 

Odor e gases 
perigosos

Poeira

Pólen

Fumos de escape
Bactérias Fuligem

Função 
antibacteriana: 
os iões de 
prata penetram 
nas bactérias e 
eliminam-nas

A camada antialérgica separa os 
alergénios de forma duradoura, 
integrando-os numa estrutura de grelha 
molecular e tornando-os inofensivos.

Poeira fina

Alergénios

SABIA QUE…
As alergias são cada vez mais numerosas. 
Na Europa, aprox.

da população sofre de alergias ao pólen.

*Fonte: "Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe" 
em Environ Health Perspect. Março de 2017; 125(3): 385–391.

40 % *

Obtenha um pacote exclusivo de materiais 
de comunicação totalmente novos 
para o ajudar nas vendas de filtros de 
habitáculo:

▶Offline

▶Online

NOVOS MATERIAIS DE 
COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS



A tecnologia da Bosch é usada em todo o mundo e em praticamente todos os
veículos.

Contamos com mais de 125 anos sendo pioneiros no mundo automóvel, 
investigando, fabricando e partilhando a nossa experiência.

Trabalhamos para lhe oferecer uma combinação exclusiva de peças de substituição,
diagnóstico, equipamento oficinal e serviços:

 ▶  Soluções para uma reparação de veículos eficiente

 ▶  Equipamento e software para a oficina

 ▶  O programa mais completo do mundo em peças de substituição

 ▶  Uma ampla rede de distribuidores para um fornecimento de componentes 
rápido e fiável

 ▶  Um suporte especializado através da nossa linha de assistência técnica

 ▶  Uma ampla oferta de cursos de formação

 ▶  Apoio específico às vendas e ao marketing

O que o move a si,  
move-nos a nós

Robert Bosch, S.A.

Automotive Aftermarket
AA/SMS1-EI - Marketing Iberia
Av. Inf. D. Henrique, Lt. 2E-3E
1800-220 Lisboa
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Saiba mais em: 
boschaftermarket.pt


