Pentru fiecare cerință,
produsul potrivit

Putere de răcire în
condiții normale
Putere de răcire în
condiții extreme
Durabilitate
Număr de produse
Disponibilitatea
produselor
Servicii

Putere de răcire în condiții normale
La produsele standard: putere bună în condiții normale. Nicio diferență
între produsele standard și PREMIUM LINE.

Putere de răcire în condiții extreme
La produsele PREMIUM LINE: Rezerve mai mari de putere în condiții
extreme (de exemplu caniculă, sarcină maximă). Consumul de carburant
poate scădea ușor, deoarece asistența din partea ventilatorului în condiții
extreme intervine mai târziu, după caz.

Durabilitate
Produsele standard reprezintă o soluție rentabilă, cu un raport preț/calitate
excelent. În cazul produselor PREMIUM LINE, durabilitatea este proiectată
pentru întregul ciclu de viață al vehiculului.

Număr de produse
baza acestui sortiment (circa 3.500 de articole). Gama PREMIUM LINE
include aproximativ 4.700 de produse realizate de MAHLE, AKG, HANON
și alți producători OE.

Disponibilitatea produselor și prestări de servicii

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

Referitor la disponibilitatea produselor și prestările de servicii, precum
asistență tehnică, asistență la vânzări etc., nu există nicio diferență între
produsele standard și cele PREMIUM LINE.

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Ofertă standard, ce acoperă un număr mare de vehicule, care constituie

Dumneavoastră alegeți!
Premium sau standard
de bună calitate?

Dumneavoastră alegeți!

Scrie deasupra ce se ascunde dedesubt!

La MAHLE, necesitățile clienților sunt întotdeauna
pe primul loc. Acesta este motivul pentru care vă
punem la dispoziție cea mai cuprinzătoare gamă
premium pentru climatizarea și răcirea motoarelor
autovehiculelor de pe piața independentă aftermarket. Gama PREMIUM LINE vă oferă piese de
schimb la calitate OE, durabilitatea acestora fiind
proiectată pentru întregul ciclu de viață al autovehiculului. Ele asigură cea mai bună performanță chiar
și în condiții extreme.

Adesea sunt oferite spre alegere două produse compatibile pentru vehicul. De exemplu în TecDoc sau chiar în broșuri, produsele din
gama PREMIUM LINE sunt marcate clar în acest sens. Faptul că este vorba despre un produs PREMIUM LINE este marcat inclusiv
pe articolul propriu-zis, precum și pe eticheta ambalajului de pe cartonaj.

Marcarea în TecDoc
Radiator de apă/ulei
Cod articol

Denumire

CR 294 000P

488

533

Gama PREMIUM LINE include aproximativ 4.700 de produse realizate de MAHLE, AKG, HANON și alți producători OE.
Produsele PREMIUM LINE de calitate OE sunt deosebit de durabile și oferă o performanță maximă chiar și în condiții extreme, fiind

533
488

CR 294 000S

MAHLE
Radiator, sistem de răcire a motorului/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Lungime grilă radiator: 533 mm; lățime grilă radiator: 488 mm; adâncime grilă radiator: 42 mm; variantă radiator: aripioare de
răcire lipite; transmisie manuală, transmisie automată; pentru vehicule cu/fără instalație de climatizare
Informații generale: PREMIUM LINE – calitate OE pentru clienții care se așteaptă la o calitate optimă
MAHLE
Radiator, sistem de răcire a motorului/BEHR
Lungime grilă radiator: 533 mm; lățime grilă radiator: 488 mm; adâncime grilă radiator: 42 mm; variantă radiator: aripioare de
răcire lipite; transmisie manuală, transmisie automată; pentru vehicule cu/fără instalație de climatizare

așadar soluția ideală pentru clienții care caută varianta optimă.
Marcarea în broșuri
Standard înseamnă întotdeauna bună calitate
Cele aproximativ 3.500 de produse standard la calitate OE-

Producător

Model

Descriere

MAHLE
Cod articol

Cod articol
Behr Hella
Service anterior

Versiune

Număr OE*

MINI

Countryman Plug-in Hybrid

Radiator, sistem de
răcire a motorului

CR 232 3000P

8MK 376 997-591

Fabricat de
MAHLE

17117643331

Radiator, sistem de
răcire a motorului

CR 232 3000S

8MK 376 997-594

Matching Quality, fără mențiunea PREMIUM LINE, oferă o performanță bună și reprezintă o soluție rentabilă, cu un raport preț/
calitate excelent. Calitate bună la un preț rentabil.
În circa 1.200 de cazuri, clientul are posibilitatea de opta între pre-

17117643331

mium și standard de bună calitate.
Și cel mai important aspect: prin produsele corespunzătoare,
PREMIUM LINE sau standard, și prin servicii foarte utile, vă faceți

Marcarea pe produs

Marcarea pe eticheta ambalajului

clienții fericiți și vă asigurați că vor reveni tot la dumneavoastră.

Știați că...? MAHLE este unul dintre liderii în
fabricarea de echipamente originale pentru răcirea
motoarelor și climatizarea autovehiculelor?

CR 38 000P

8MK 376 700-611
70822144

