BOLETIM
INFORMATIVO
Assunto Oxi -Sanitização para Veículos
Circular para:
Gerente Comercial (X
)

Gerente Geral ( X)
Técnicos (X)

Modelo:

TODOS

Grupo:

Ar
Condicionado

Número
:

121

Data:

03/11/09

Depto.:

Serviços

Gerente Serviços (X)
Consultor Técnico (X)

Gerente Peças (X)
Garantista (X)

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta
disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um
inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos
e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e
odores desagradáveis.
Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de
três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria
prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.
O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato,
ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC
0800-111-787.

A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó
negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O
Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em
alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário
manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por
cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.
Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço
médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão
poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.
Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir
rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que
acompanha o equipamento.
Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as
manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de
geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico
Hyundai Caoa Montadora

