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Ψυκτική ικανότητα υπό κανονικές συνθήκες
Για προϊόντα της σειράς Standard: Καλή απόδοση υπό κανονικές
συνθήκες. Καμία διαφορά μεταξύ της σειράς Standard και της σειράς
PREMIUM LINE.

Ψυκτική ικανότητα υπό ακραίες συνθήκες
Για προϊόντα της σειράς PREMIUM LINE: Υψηλότερες αποδόσεις υπό
ακραίες συνθήκες (π.χ. μεσοκαλόκαιρο, πλήρες φορτίο). Η κατανάλωση
καυσίμου μπορεί να μειωθεί ελαφρώς, καθώς η υποβοήθηση ανεμιστήρα
μπορεί να αρχίζει αργότερα υπό ακραίες συνθήκες.

Ανθεκτικότητα/Διάρκεια ζωής
Τα προϊόντα της σειράς Standard αποτελούν μια οικονομική λύση με εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Τα προϊόντα της σειράς PREMIUM LINE
είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος.

Εσείς επιλέγετε!

Προκαθορισμένο πρόγραμμα με ευρεία κάλυψη οχημάτων που αποτελεί
τη βάση του χαρτοφυλακίου (περ. 3.500 προϊόντα). Η σειρά PREMIUM
LINE περιλαμβάνει περ. 4.700 προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται από
τις εταιρείες MAHLE, AKG, HANON και άλλους κατασκευαστές αρχικού
εξοπλισμού.

Διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσίες
Καμία διαφορά μεταξύ των προϊόντων της σειράς Standard και της
σειράς PREMIUM LINE.
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Αριθμός προϊόντων

Προϊόντα Premium ή
καλά προϊόντα Standard?

Εσείς επιλέγετε!

Αυτό που βλέπετε, αυτό παίρνετε!

Στη MAHLE, οι ανάγκες του πελάτη βρίσκονται πάντα

Συχνά, προβάλλονται δύο προϊόντα προς επιλογή, κατάλληλα για το εκάστοτε όχημα. Στο TecDoc ή και σε φυλλάδια, τα προϊόντα της σειράς

σε πρώτο πλάνο. Γι' αυτό, προσφέρουμε τη μεγαλύτερη

PREMIUM LINE επισημαίνονται ξεκάθαρα ως τέτοια. Το γεγονός ότι πρόκειται για προϊόν της σειράς PREMIUM LINE επισημαίνεται, επίσης, στο

ποικιλία σε προϊόντα Premium για τους τομείς κλιμα-

ίδιο το προϊόν αλλά και στην ετικέτα επάνω στη χάρτινη συσκευασία.

τισμού οχημάτων και ψύξης κινητήρων στην ελεύθερη
αγορά aftermarket. Η σειρά PREMIUM LINE περιλαμβάνει
ανταλλακτικά σε ποιότητα αρχικού εξοπλισμού τα οποία

Σήμανση μέσω TecDoc

αντέχουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Αυτά
τα ανταλλακτικά έχουν μέγιστη απόδοση ακόμη και υπό
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ακραίες συνθήκες χρήσης.
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Η σειρά PREMIUM LINE περιλαμβάνει περ. 4.700 προϊόντα κατασκευασμένα από τις εταιρείες MAHLE, AKG, HANON και άλλους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού.
Τα προϊόντα της σειράς PREMIUM LINE σε ποιότητα αρχικού εξοπλισμού
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έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και μέγιστη απόδοση ακόμη και

MAHLE
Ψυγείο, Ψύξη κινητήρα/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Μήκος γρίλιας ψυγείου: 533 mm, Πλάτος γρίλιας ψυγείου: 488 mm, Βάθος γρίλιας ψυγείου: 42 mm, Τύπος ψυγείου: Πτερύγια ψύξης
συγκολλημένα, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, για οχήματα με/χωρίς σύστημα κλιματισμού
Γενικές πληροφορίες: PREMIUM LINE – Ποιότητα αρχικού εξοπλισμού για πελάτες που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από το τέλειο
MAHLE
Ψυγείο, Ψύξη κινητήρα/BEHR
Μήκος γρίλιας ψυγείου: 533 mm, Πλάτος γρίλιας ψυγείου: 488 mm, Βάθος γρίλιας ψυγείου: 42 mm, Τύπος ψυγείου: Πτερύγια ψύξης
συγκολλημένα, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, για οχήματα με/χωρίς σύστημα κλιματισμού

υπό ακραίες συνθήκες χρήσης – έτσι, αποτελούν την ιδανική λύση για πελάτες που απαιτούν τελειότητα.

Σήμανση στα φυλλάδια
Τα Standard προϊόντα είναι πάντα καλά
Τα περίπου 3.500 προϊόντα της σειράς Standard σε εφάμιλλη ποιότητα
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αρχικού εξοπλισμού χωρίς την προσθήκη PREMIUM LINE προσφέρουν
καλή απόδοση και αποτελούν μια οικονομική λύση με εξαιρετική σχέση
τιμής-απόδοσης. Καλή ποιότητα σε καλή τιμή.
Σε περίπου 1.200 περιπτώσεις εφαρμογής, ο πελάτης έχει την επιλογή
μεταξύ προϊόντων Premium και καλών προϊόντων Standard.

17117643331

Και το σημαντικότερο: Με τα κατάλληλα προϊόντα, PREMIUM LINE ή
Standard, και τις βοηθητικές υπηρεσίες κάνετε χαρούμενους τους πελά-

Σήμανση επάνω στο προϊόν

Σήμανση επάνω στην ετικέτα της συσκευασίας

τες σας – φροντίζοντας να έρθουν ξανά.

Το γνωρίζατε ήδη; Η MAHLE συγκαταλέγεται
μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών προϊόντων
ποιότητας αρχικού εξοπλισμού στους τομείς ψύξης
κινητήρων και κλιματισμού οχημάτων παγκοσμίως.
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