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Bilsemester i Europa i sommar?

Det du kanske inte kände till är att Carglass® finns med under hela din
Europasemester. Det enda du behöver oroa dig för är därför om du fick med
tillräckligt med solskydd och badleksaker. Alla eventuella bilglasärenden
sköter vi, oavsett om det handlar om ett stenskott som sprack på Autobahn
eller en trasig sidoruta i Paris.

Vi vill finnas där du är

Vi på Carglass® tar till oss era önskemål och öppnar nya verkstäder så fort vi



anser det möjligt på orter där ni vill ha oss i Sverige. Det har resulterat i att vi
finns inom räckhåll nästan överallt i landet. Likadant tänker våra Carglass®-
vänner runt om i Europa där vi nu finns representerade på de flesta ställen.

Här kan du se i vilka länder du hittar oss: www.carglass.com

”One call does it all”

Vi vill att du ska lägga din energi på att få en bra semester, så om något
skulle hända med glaset på din bil så behöver du bara ringa ett nummer så
sköter vi alla kontakter med ditt försäkringsbolag. Numret är: 0046 771 575
575
Dessutom: du betalar ingenting förrän du är hemma igen så även om du fick
stenskott så är både reskassa fönsterruta redo för en lång härlig semester,
precis som om inget hade hänt. Precis som det ska vara. Ingen oro. Inga
problem. Bara massa härlig sommar, sol och semester.

Vi på Carglass® önskar er alla en riktigt fin sommar!

Carglass® är en del av Belron – världens ledande företag inom lagning och
byte av bilglas, med en omsättning på mer än 3,1 miljarder euro. Belron är
verksamma över hela världen och sysselsätter 25.600 människor dagligen, i
mer än 30 länder på 5 kontinenter. I många länder har vi möjlighet att
reparera och byta vindrutor 24 h om dygnet och våra tekniker utför servicen
både mobilt och i verkstäder. I genomsnitt repareras 7.800 vindrutor varje
dag och vi utför ett arbete var tredje sekund.

I hjärtat av allt vi gör är vårt åtagande att konstant leverera en kundservice i
världsklass. Vi mäter kundnöjdhet i alla våra verksamheter genom att vi ber
våra kunder att betygsätta oss baserat på frågan: "Hur troligt är det att du
rekommenderar oss till en vän eller kollega?". Vi är oerhört stolta över att
vårt globala betyg är över 80,5%.

Vår affärsidé är att våra tekniker alltid ska ha tillgång till rätt glas av högsta
kvalitet. Mer än 95% av rutorna är alltid tillgängliga från vårt lager, och vi har
över 3,5 miljoner glasrutor i lager.

’The Belron Way of Fitting’ har definierats av Belrons tekniska team och

http://www.carglass.com/


innebär att varje servicetillfälle i världen följer exakt samma process för att
uppnå Belrons höga kvalitetsstandard i varje utfört arbete.
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