Premium Quality

®

Vidros blindados

Lista de Modelos Desenvolvidos
List of Developed Models

MARCA-MODELO / MAKE-MODEL

Nº de peças
Nº of parts

Ano Modelo
Model year

Tipo carroceria
Body Type

FOR TWO

6

17 /-

Hatchback

Brasil / São Paulo - Matriz e Fábrica
Telefone: 55 (11) 2244-7474
Email: pgproducts@pgproducts.com.br

México / Toluca - Escritório e Fábrica
Telefone: 52 722 265 1466
Email: ventas@pg-mex.com

Carroceria
OEM Body code

Fabricado
Produced

Alemanha / Hamburgo - Escritório
Telefone: 49 (0) 172 412 7559
Email: haupt@pgproducts.com.br

* Modelo desenvolvido, porém não validado / Model developed but not validated.
Importante: As informações sobre os nomes de modelos, marcas e ano/modelo de fabricação é baseada nas informações disponíveis no mercado brasileiro e conferida, quando possível, com o mercado norteamericano.
Em caso de dúvida, a PG Products pode enviar a ficha técnica para conferência das medidas e dos modelos. Important remark: the information regarding the name of models, brands and model year is based on the
available information at the Brazilian Market; whenever possible, PG Products checks names, models and brands with those available at the North American Market. In case of doubt regarding developed and actual
models, PG Products may send technical drawings to the client so measures and models can be checked.

Premium Quality

®

Vidros blindados

Lista de Modelos Desenvolvidos
List of Developed Models

MARCA-MODELO / MAKE-MODEL

Brasil / São Paulo - Matriz e Fábrica
Telefone: 55 (11) 2244-7474
Email: pgproducts@pgproducts.com.br

Nº de peças
Nº of parts

Ano Modelo
Model year

México / Toluca - Escritório e Fábrica
Telefone: 52 722 265 1466
Email: ventas@pg-mex.com

Tipo carroceria
Body Type

Carroceria
OEM Body code

Fabricado
Produced

Alemanha / Hamburgo - Escritório
Telefone: 49 (0) 172 412 7559
Email: haupt@pgproducts.com.br

* Modelo desenvolvido, porém não validado / Model developed but not validated.
Importante: As informações sobre os nomes de modelos, marcas e ano/modelo de fabricação é baseada nas informações disponíveis no mercado brasileiro e conferida, quando possível, com o mercado norteamericano.
Em caso de dúvida, a PG Products pode enviar a ficha técnica para conferência das medidas e dos modelos. Important remark: the information regarding the name of models, brands and model year is based on the
available information at the Brazilian Market; whenever possible, PG Products checks names, models and brands with those available at the North American Market. In case of doubt regarding developed and actual
models, PG Products may send technical drawings to the client so measures and models can be checked.

