Uw signaal voor een uitstekende
tankstationomzet:
De exclusieve DKV buitensignalering.

DKV Euro Service schept vertrouwen. Ongeveer 130.000 klanten kiezen voor het dichtste servicenetwerk van
Europa met meer dan 65.500 acceptatiepunten. U als servicepartner kunt daar alleen maar van profiteren.
Met uw tankstation en het uithangbord van DKV behoort u tot de beste stopplekken, voor de ruim 2,6 miljoen
chauffeurs die met de DKV CARD of de DKV BOX onderweg zijn.

Uw voordelen van een goede DKV buitensignalering
» sterke signaalwerking die DKV klanten de weg naar u wijst
» nieuwe contacten en hogere klantfrequentie
» stijging van uw station- en shopomzetten
» potentiële werving van nieuwe klanten
» binding van bestaande klanten op lange termijn
» bevordering van het „Welcome Home“-gevoel bij DKV klanten

Wij leveren vervanging. Kosteloos!

03.17 / NL

De DKV logo gegevens vindt u om ze te downloaden in het contactcenter op onze
website op www.dkv-euroservice.com/pers-downloads

De DKV buitensignalering voor tankstations: zeer eenvoudig gratis besteld.
Formulier invullen en per e-mail aan dkv-order@dkv-euroservice.com zenden.
Of per fax aan: +49 (0)2327 9651-130.
Buizenframe met DKV bord (ALU-Dibond) –
Bord is reeds voorgemonteerd aan het frame
Buizenframe moet vast in de ondergrond in beton gevat of erin geplaatst worden

Mastlengte

Aantal

Mast 2 m lang &
bord 63 x 47 cm

St. (max. 2)

DKV bord van ALU Dibond
zonder buizenframe, dubbelzijdig bedrukt, met boringen voor de vervanging
van bestaande framesystemen

Maten

Aantal

100 x 75 cm

St. (max. 2)

63 x 47 cm

St. (max. 2)

DKV sticker, eenzijdig bedrukt, zelfklevend
voor de plaatsing buiten en binnen

Afmetingen

Aantal

Afmetingen

Aantal

8,5 x 6,0 cm

St.

28,0 x 20,0 cm

St.

16,0 x 11,3 cm

St.

42,6 x 30,0 cm

St.

Dieselrichtlijn (digitaal)
Taal

Gegevens over het tankstation
Naam van de benzinemaatschappij

DKV leveranciersnr. (indien reeds voorhanden)

Merk van het tankstation

Naam van het tankstation

Openingsdatum (alleen bij nieuwbouw)

Verzendadres
Naam van uw onderneming
Contactpersoon (voor-, achternaam)

Straat / huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Deelstaat

Telefoon-nr.

Fax-nr.

E-mail

Contactpersoon ter plaatse

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

