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ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η COMLINE AUTO PARTS προσθέτει 35 νέους κωδικούς εμπρόσθιου
συστήματος
Η Comline Auto Parts ,ως μια εκ των κορυφαίων εταιρειών διανομής ανταλλακτικών αυτοκινήτων προσθέτει 35
νέους κωδικούς εμπρόσθιου συστήματος διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το πρόγραμμά της στην κατηγορία
διεύθυνσης και ανάρτησης. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν μπαλάκια και ημίμπαρα για Nissan Primastar, Ford
Focus και το Audi A1.
Ο Malcolm Rosher, Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing, εξήγησε: "Η ποιότητα είναι υψίστης σημασίας, καθώς
τα προϊόντας του εμπρόσθιου συστήματος είναι κρίσιμα για την ασφάλεια . Το αρμόδιο για την ανάπτυξη και
την ποιότητα των προϊόντων τμήμα μας έχει προβεί σε ενδελεχή έρευνα και ενέργειες για να εξασφαλίσει οτι
μόνο τα υψηλότερα ποιοτικά εξαρτήματα θα συσκευαστούν σε ένα κουτί Comline. Είμαι ευτυχής που έχουμε το
σωστό μείγμα. Μετά τον έλεγχο της καθαρότητας της πρώτης ύλης, τα προϊόντα υποβάλλονται σε μια σειρά από
δοκιμασίες που περιλαμβάνουν: δοκιμές πλήρης έντασης, συμπίεσης και σκληρότητας, διάρκειας απόδοσης,
συγκόλλησης, καθώς και δοκιμή άλατος και λάσπης. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τα κουτιά των προϊόντων
διεύθυνσης και ανάρτησης στα ράφια της αποθήκης να συμπληρώνουν τέλεια τα υπάρχοντα προγράμματα μας.
"
Ο Malcolm Rosher, συνέχισε: «Πιστεύουμε πάντα ότι υπάρχει μια αναπτυσσόμενη αγορά για τα προϊόντα
υψηλής ποιότητας σε μια λογική τιμή. Η ανάπτυξή μας τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της κρίσης
που βαθαίνει σε όλη την Ευρωζώνη, δείχνει ότι είμαστε στην σωστή κατεύθυνση. "
##

Για την Comline
Η Comline είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διανομείς ανταλλακτικών ιδίας μάρκας, για τα
ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Ιδρύθηκε το 1991, με έδρα το
Luton, Ηνωμένο Βασίλειο, και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις 13.000 m2. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην
γκάμα της είναι: Φίλτρα, Δισκόφρενα και Δισκόπλακες για αυτοκίνητα και εμπορικά οχήματα, Σετ Συμπλέκτη, Σετ
Μπιλιοφόροι, Αντλίες νερού, Λιπαντικά, Υαλοκαθαριστήρες και προϊόντα συστήματος διεύθυνσης και
ανάρτησης. Η Comline προμηθεύει χονδρεμπόρους και διανομείς σε ολόκληρη την ανεξάρτητη δευτερογενή
αγορά (IAM). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.comline.uk.com

Για την Comline Hellas
H Comline Hellas ΑΕ από το 2006 αποτελεί την πρώτη θυγατρική του αγγλικού ομίλου. Στο διάστημα λειτουργίας
της, το κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η υψηλή ποιότητα και οι ασυναγώνιστες τιμές των προϊόντων
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της. Με έδρα την Αθήνα, σε εγκαταστάσεις 4.000 m2 , η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο διανομής το
οποίο καλύπτει και εξυπηρετεί ολόκληρη την Ελληνική αγορά. Με τη μακροχρόνια πορεία στον τομέα των
ανταλλακτικών και στην aftermarket αγορά, και με την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, το εμπορικό σήμα
της Comline στην Ελλάδα αλλά και συνάμα στην Αγγλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ολοένα και πιο
δυνατό. Η Comline Hellas διαθέτει όλη την γκάμα προϊόντων της μητρικής εταιρείας.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.comlinehellas.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί
μας στο 210 34 74 607.
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