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Aqui pode encontrar alguns comentários de clientes que usufruiram dos nossos serviços de detalhe.
José - BMW Serie 3 Compact 2002
"Superou todas as expectativas. Mesmo depois de ter visto, aqui no site, vários trabalhos noutros carros, nunca pensei
que o resultado fosse tão completo. A quantidade de reflexos que o carro tem... A pintura "macia"... o brilho.... Enfim, o
compact renasceu, e saiu ontem das mãos do Ricardo melhor do que quando saiu do stand.
Aconselho o detalhe a todos, mesmo os que não fazem tanta "questão" de ter o carro a brilhar... Porque o detalhe não é
só beleza. É também uma parte importante da manutenção... Abraço Ricardo!"
Bruno- Seat Ibiza 1.4 2001
"Excelente trabalho. Eu estava mais na ideia de disfarçar os enumeros riscos que tinha no lado do condutor,mas o
trabalho final foi bem melhor do que eu esperava,parece que levou uma pintura nova. Aconselho a toda a gente que
goste de ter o seu carro sempre muito bem apresentavel.Ah,e a pessoa encarregue do trabalho pareceu-me ser uma
pessoa 5 estrelas :)."
Pedro - Seat Ibiza 1.9TDI 2003
"Realmente o carro ficou impecável. Devo confessar que na altura em que o Detalhe começou a ser falado, era um
pouco céptico quanto ás reais probabilidades do veículo ficar assim. Mas sabendo como estava e vendo como ficou,
há-que dar a mão á palmatória. Excelente. A minha reacção foi "tá melhor do que quando veio novo!". Aconselho
vivamente para quem quer manter a saúde da pintura. Resta-me referir que a caminho de casa, quem passava pelo
carro na estrada ficava a olhar e um amigo que encontrei até pensou que fosse um carro novo!"
Diogo - Fiesta 1.1 CLX
"Depois de ter visto os trabalhos do AutoDetalhe com o PUNTO e o Clio (ambos vermelhos), não resisti pedir-lhe os seus
serviços para recuperar a côr vermelha (estava côr-de-rosa derivado à Oxidação) deste fiesta muito mal tratado pela ex-dona, a
minha irmã!!
O carro ficou soberbo, parecendo ter levado um banho de pintura.
Com isto, resta-me agradecer ao MESTRE Ricardo todo o seu trabalho, e acreditem que uma ida à Bobadela vale
mesmo a pena!!
Viva o Detalhe!!"
Paulo - BMW 320d 2002
"Para quem goste de automoveis e acima de tudo do seu automóvel, é imprescindivel um detalhe deste género. Da
mesma forma que um bom oleo esta para o motor, o detalhe esta para a pintura. 1 abraço para o Ricardo pelo tempo,
paciência e dedicação."
João - Audi A3 1.9 TDI
"Eu era céptico em relação ao detalhe, mas fiquei 100% convencido!! Fiquei absolutamente impressionado, porque a
última vez que tinha visto o carro tão bom (e mesmo assim não estava melhor!), foi quando o levantei no stand em
novo!"
Ricardo - Fiesta 1.3 Techno
"As imagens falam por si. O &ldquo;preto pantera&rdquo; voltou a mostrar a sua raça!
Os carros estão diariamente expostos a riscos, calor, e outros factores que contribuem para que perca o brilho, com o
Autodetalhe todos esses factores desaparecem, e o carro volta ao seu melhor nível visual.
O trabalho é muito bem executado e tem um resultado bestial, RECOMENDA-SE!!!"
Filipe - Ibiza Black Magic
"Excelente trabalho no meu Ibiza, ficou novamente com um preto mágico. O brilho é tanto que todos pensam que
pintei o carro e para não falar no wet look e em toda a protecção que o detalhe proporciona.
Fiquei viciado no detalhe!"
Miguel - VW Passat 2001
"Não há dúvidas de que o tratamento tornou a carrinha muito mais bonita! Os riscos das lavagens desapareceram, as
jantes estão impecáveis, faróis muito mais brilhantes. Bom trabalho!"
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