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Hűtési teljesítmény normál feltételek esetén
Standard termékek esetén: jó teljesítmény normál feltételek esetén. Nincs
különbség a standard és a PREMIUM LINE között.

Hűtési teljesítmény szélsőséges feltételek esetén
PREMIUM LINE termékek esetén: jobb teljesítménytartalék szélsőséges
feltételek esetén (például nyári kánikula, teljes terhelés). Kis mértékben
csökkenhet az üzemanyag-fogyasztás, mert a ventilátor szélsőséges feltételek mellett adott esetben később kapcsol be.

Hosszú élettartam
A standard termékek a kiváló ár-érték arány révén gazdaságos megoldást biztosítanak. A PREMIUM LINE termékek élettartamát a jármű teljes
életciklusára tervezték.

A termékek száma

Öné a választás!

alapját képezi (kb. 3500 árucikk). A PREMIUM LINE termékcsalád kb.
4700 olyan terméket tartalmaz, amelyeket a MAHLE, az AKG, a HANON
és további eredetikészülék-gyártók gyártanak.

A termékek elérhetősége és szolgáltatások

MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 -46
70376 Stuttgart /Németország
Telefon: +49 711 501-0

Nincs különbség a standard és a PREMIUM LINE között a termékek elérhetősége és a szolgáltatások - például műszaki szerviz, eladásösztönzés
stb. - tekintetében

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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A standard termékkínálat a járművek széles körét fedi le, ami a választék

Prémium vagy
jó standard?

Öné a választás!

Rajta szerepel, hogy mi van benne!

A MAHLE számára mindig az ügyfél igényei állnak
az előtérben. Ezért rendelkezünk a jármű-légkondicionáló berendezések és a motorhűtés területén
a legnagyobb prémium választékkal az alkatrészek
és felszerelések szabadpiacán. A PREMIUM LINE
olyan EK-minőségű pótalkatrészeket kínál, amelyek
hosszú élettartamát a jármű teljes életciklusára tervezték. Rendkívüli feltételek esetén is a legnagyobb
teljesítményt garantálják.

Gyakran két megfelelő termék közül lehet választani az adott gépjárműhöz. Például a TecDoc-rendszerben vagy az információs
füzetekben is jól láthatóan jelöljük a PREMIUM LINE termékeit. Magán a terméken is és a kartoncsomagolás címkéjén is jól
látható, hogy PREMIUM LINE termékről van szó.

Jelölés a TecDoc-rendszerben
Víz-/olajhűtő
Cikkszám

Megnevezés

A PREMIUM LINE termékcsalád kb. 4700 olyan terméket tartalmaz, amelyeket a MAHLE, az AKG, a HANON és további eredetikészülék-gyártók gyártanak.
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Az EK-minőségű PREMIUM LINE termékek élettartama rendkívül
hosszú, és még extrém körülmények között is csúcsteljesítményt
garantálnak – így ideális megoldást biztosítanak az optimális megoldást elváró ügyfelek számára.
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MAHLE
Hűtő, motorhűtés/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Hűtőrács hossza: 533 mm; Hűtőrács szélessége: 488 mm; Hűtőrács mélysége: 42 mm; Hűtőkivitel: forrasztott hűtőbordák; manuális
sebességváltó, automata sebességváltó; klímaberendezéssel rendelkező/klímaberendezés nélküli járművek
Általános információ: PREMIUM LINE – EK-minőség az optimális megoldást elváró ügyfelek számára
MAHLE
Hűtő, motorhűtés/BEHR
Hűtőrács hossza: 533 mm; Hűtőrács szélessége: 488 mm; Hűtőrács mélysége: 42 mm; Hűtőkivitel: forrasztott hűtőbordák; manuális
sebességváltó, automata sebességváltó; klímaberendezéssel rendelkező/klímaberendezés nélküli járművek

Jelölés az információs füzetekben
A standard mindig jó
A kb. 3500 PREMIUM LINE kiegészítő jelzéssel nem rendelkező,
EF-minőségnek megfelelő termék jó teljesítményt kínál, és kiváló
ár-érték arányú, gazdaságos megoldást biztosít. Jó minőség kedvező áron.

Gyártó

Modell

Leírás

MAHLE
Cikksz.

Eddigi Behr Hella
Service cikksz.

Verzió

EK-szám*

MINI

Countryman plug-in hibrid

Hűtő, motorhűtés

CR 232 3000P

8MK 376 997-591

Produced by
MAHLE

17117643331

Hűtő, motorhűtés

CR 232 3000S

8MK 376 997-594

Kb. 1200 alkalmazás esetén választhat az ügyfél a prémium és a
jó standard között.
És a legfontosabb: a megfelelő termékek - PREMIUM LINE vagy
standard - és a segítőkész kiszolgálás örömet szereznek az Ön
ügyfeleinek – és ezáltal arról is gondoskodnak, hogy az ügyfelek
visszatérjenek Önhöz.

Tudta? Motorhűtés és jármű-légkondicionálás
területén a MAHLE világszerte a vezető
eredetikészülék-gyártók egyike.

Jelölés a terméken

17117643331

Jelölés a csomagolás címkéjén

CR 38 000P

8MK 376 700-611
70822144

