Απόλυτος Έλεγχος
Η Comline προσθέτει 500 νέους κωδικούς στην
γκάμα του Συστήματος Διεύθυνσης & Ανάρτησης
•

Η Comline αυξάνει εντυπωσιακά την κάλυψη της ομάδας Συστήματος Διεύθυνσης και Ανάρτησης

προσθέτοντας 500 νέους κωδικούς.
•

Οι νέοι κωδικοί αναδεικνύουν το εύρος της γκάμας της Comline, η οποία καλύπτει το 95% του στόλου

των Ευρωπαϊκών, Ιαπωνικών και Κορεατικών αυτοκινήτων.
•

Η εκτεταμένη σειρά προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και αξία που συνοδεύεται από εγγύηση 3

χρόνων - 60.000 χλμ.

Η

Comline,

ένας

από

τους

κορυφαίους

προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτου στην
Ευρώπη, εξακολουθεί να αποδεικνύει γιατί είναι
τόσο αγαπητή στους πελάτες της στις 40 χώρες του
κόσμου όπου διανέμονται τα προϊόντα της. Η
εταιρεία επεκτείνει αισθητά το κωδικολόγιό της
στο Σύστημα Διεύθυνσης και Ανάρτησης με 500
νέους κωδικούς. Οι κωδικοί καλύπτουν δημοφιλείς
εφαρμογές

Ευρωπαϊκών,

Ιαπωνικών

και

Κορεατικών αυτοκινήτων όπως:

CSRM3000 – Λάστιχο Ζαμφόρ για Audi A1 (2010
και μετά), Audi A2 (2000-2005), Chrysler Cordoba
(2002-2009), Seat Ibiza (2002 και μετά) Seat Mii (2011 και μετά), Skoda Citigo (2011 και μετά), Skoda Fabia
(1999-2014), Skoda Rapid (2012 και μετά), Skoda Roomster (2006-2015), VW Fox (2005 και μετά), VW Polo
(2001-2009), VW UP (2011 και μετά)

Άκρα Ζαμφόρ CSL5086 αριστερό και CSL6086 δεξί- για Mercedes-Benz C-Class (2007-και μετά) και, E-Class
(2009 και μετά)

Ακρόμπαρα CTRE1171 αριστερό and CTRE2171 δεξί- για BMW 1 Σειρά (2010 και μετά), BMW 2 Σειρά (2013
και μετά), BMW 3 Σειρά (2011 και μετά), BMW 4 Σειρά (2013 και μετά)

Ημίμπαρο CTR3310 αριστερό/δεξί- για Citroen C4 (2009 και μετά) Citroen DS4 (2011-2015), Peugeot 308
(2007 και μετά), Peugeot 3008 (2009 και μετά), Peugeot 5008 (2009 και μετά)

Ψαλίδια CCA1261 αριστερό και CCA2261 δεξί – για Hyundai i10 (2013 και μετά)

Μπαλάκια CBJ5021 αριστερό και CBJ6021 δεξί – για Hyundai Tucson (2015 και μετά) και Kia Sportage (2015
και μετά)

Υπό την επιδίωξη για τον «Απόλυτο Έλεγχο» στην οδήγηση, το Σύστημα Διεύθυνσης και Ανάρτησης της
Comline, συνοδευόμενο από εγγύηση 3 χρόνων – 60.000 χλμ, περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας ψαλίδια,
άκρα ζαμφόρ, ημίμπαρα, ακρόμπαρα, μπαλάκια, συνεμπλόκ, λάστιχα ζαμφόρ και σετ ψαλιδιών.

Τα ανταλλακτικά κατασκευάζονται σε μονάδες παραγωγής υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες ελέγχονται
συχνά από τα μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης Προϊόντων της Comline, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
τηρούνται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές προϊόντων για υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Οι συνεχείς και
εις βάθος έλεγχοι των προϊόντων στα εργαστήρια δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.

Η Comline εστιάζοντας στην ποιότητα, την απόδοση και την αξία των προϊόντων της κατηγορίας Συστήματος
Διεύθυνσης και Ανάρτησης, συνεχίζει την διεύρυνση της επιτυχημένης γκάμας εξασφαλίζοντας τον
«Απόλυτο Έλεγχο» στους συνεργάτες της, τους τεχνικούς καθώς και τους αυτοκινητιστές.

