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Η Comline εισάγει στην γκάμα της τις
επιχρισμένες δισκόπλακες
Για άλλη μια φορά η εταιρεία εισάγει αναβαθμισμένα προϊόντα στην
ελληνική αγορά
Στην Ελλάδα, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Comline είναι μία μάρκα που ενδυναμώνει συνεχώς την
παρουσία της στο aftermarket και αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ανταλλακτικών
αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων
και του αυξημένου οφέλους για τους πελάτες της, η εταιρεία αναβαθμίζει την γκάμα της με τις νέες επιχρισμένες
δισκόπλακες Comline.
Πρόκειται για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με πλεονεκτήματα για τους επαγγελματίες των συνεργείων αλλά και
τους οδηγούς. Οι επιχρισμένες δισκόπλακες της Comline:





Είναι έτοιμες για εγκατάσταση
Δεν απαιτούν καθαρισμό ή απολίπανση πριν την τοποθέτησή τους
Διατηρούν υψηλής ποιότητας εμφάνιση καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους
Προσφέρουν απόδοση με συνέπεια και αξιοπιστία

Η Comline θα προχωρήσει σε σταδιακή αναβάθμιση, από απλές σε επιχρισμένες, των 600 από τους 1000 και
πλέον κωδικούς δισκόπλακων που διαθέτει. Ήδη, για το πρώτο τρίμηνο του 2016 αναμένεται να έχουν
αναβαθμιστεί περί τους 100 από τους δημοφιλέστερους κωδικούς. Οι νέες επιχρισμένες δισκόπλακες διατίθενται
μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών της εταιρείας.
Με τα νέα προϊόντα της, η Comline ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην αγορά του aftermarket στοχεύοντας και
πάλι στην επιτυχία.

##

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
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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
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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