Váš signál pro vynikající obrat
čerpací stanice:
Exkluzivní venkovní signalizace DKV.

DKV Euro Service vytváří důvěru. Více než 130.000 zákazníků důvěřuje nejhustší servisní síti v Evropě s více
než 65.500 akceptačních míst. Vy jako servisní partner z toho můžete pouze profitovat. S vaší čerpací stanicí
a vývěsním štítem DKV budete patřit ke stanicím č. 1 pro všechny řidiče, kteří cestují s kartou DKV nebo boxem
DKV. A těch je v současné době více než 2,6 milionu.

Vaše výhody správné venkovní signalizace DKV
» značný signální efekt, který zákazníkům DKV ukazuje cestu přímo k vám
» nové kontakty a vyšší návštěvnost zákazníků
» zvýšení obratů vaší čerpací stanice a prodejny
» potenciální získávání nových zákazníků
» dlouhodobá vazba se stávajícími zákazníky
» podpora pocitu „Vítejte doma“ zákazníků DKV

Dodáme náhradu. Zdarma!

03.17 / CZ

Údaje o logu DKV najdete ke stažení v kontaktním centru na naší webové stránce na
adrese www.dkv-euroservice.com/novinky-a-tiskove-zpravy/materialy-ke-stazeni

Venkovní signalizace DKV pro čerpací stanice: jednoduché objednání zdarma.
Vyplňte formulář a zašlete e-mailem na dkv-order@dkv-euroservice.com.
Nebo faxem na: +49 (0)2327 9651-130.
Trubkový rám se štítem DKV (materiál ALU-Dibond) –
Štít je již předmontovaný na rámu
Trubkový rám se musí pevně zabetonovat nebo zasadit do podkladu

Délka stojanu

Počet

Stojan dlouhý 2 metry &
štít 63 x 47 cm

ks (max. 2)

Štít DKV z materiálu ALU-Dibond
bez trubkového rámu, s oboustranným potiskem, s otvory pro výměnu u
stávajících systémů rámů

Rozměry

Počet

100 x 75 cm

ks (max. 2)

63 x 47 cm

ks (max. 2)

Nálepka DKV, potisk po jedné straně, samolepicí
pro umístění v exteriéru i interiéru

Rozměry

Počet

Rozměry

Počet

8,5 x 6,0 cm

kus

28,0 x 20,0 cm

kus

16,0 x 11,3 cm

kus

42,6 x 30,0 cm

kus

Směrnice DKV Diesel Service
Jazyk

Informace o čerpací stanici
Název ropné společnosti

Č. dodavatele DKV (pokud je již k dispozici)

Značka na čerpací stanici

Název čerpací stanice

Termín otevření (jen u novostavby)

Zásilková adresa
Název firmy
Kontaktní osoba (jméno, příjmení)

Ulice / číslo

PSČ

Město

Stát

Spolková země

Telefonní č.

Faxové č.

E-Mail

Kontaktní osoba přímo v místě

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

