Márkajelölés a töltőállomás kiváló
forgalmáért:
A DKV exkluzív márkajelölő eszközei.

A DKV Euro Service bizalmat teremt. Közel 130.000 ügyfél veszi igénybe Európa legsűrűbb szolgáltatási
hálózatát több mint 65.500 elfogadóhelyen. Ön szervizpartnerként mindebből csak profitálhat. Hiszen
töltőállomásával és a DKV márkajelzéssel Ön minden DKV kártya vagy DKV BOX felhasználó részére az első
számú szolgáltatási helyek közé tartozhat. Akik jelenleg több, mint 2,6 millióan vannak.

A DKV márkajelölések kihelyezésének előnyei
» megbízható márkajelzés, amely megmutatja a DKV ügyfeleinek az
» új kapcsolatok és nagyobb ügyfélforgalom
» az állomás és a shop forgalmának növekedése
» új ügyfelek
» meglévő ügyfelek hosszú távú megőrzése
» a DKV ügyfelek „Welcome home“-érzésének erősítése

Biztosítjuk a pótlást. Ingyenesen!

03.17 / HU

A DKV logót letöltheti weboldalunkról, a Letöltési központból
www.dkv-euroservice.com/sajto-letoltesek

Önhöz vezető utat

A DKV márkajelölés töltőállomásoknak: egész egyszerűen és ingyenesen megrendelhető.
Töltse ki a nyomtatványt, és küldje el e-mailen a dkv-order@dkv-euroservice.com címre.
Vagy faxon az alábbi számra: +49 (0)2327 9651-130.
Csővázas állvány DKV táblával (ALU-Dibond)
a tábla már a vázra szerelve
A csővázat stabilan a talajba kell betonozni vagy beállítani

Pózna hossza

Mennyiség

Pózna hossza 2 méter,
a tábla mérete 63 x 47 cm

db. (max. 2)

ALU Dibond DKV tábla
sőváz nélkül, kétoldali felirattal, furatokkal a meglévő vázrendszerre
történő rögzítéshez

Méret

Mennyiség

100 x 75 cm

db. (max. 2)

63 x 47 cm

db. (max. 2)

DKV matrica, egyoldali felirattal, öntapadó
kül- és beltéri elhelyezéshez

Méretek

Mennyiség

Méretek

Mennyiség

8,5 x 6,0 cm

db

28,0 x 20,0 cm

db

16,0 x 11,3 cm

db

42,6 x 30,0 cm

db

Dízel üzemanyagokra vonatkozó irányelv (digitális)
Nyelv

A töltőállomás adatai
Az olajtársaság neve

DKV szállítói szám (amennyiben már van)

A töltőállomás márkája

Töltőállomás neve

Megnyitás dátuma (csak új létesítés esetén)

Szállítási cím
Az Ön vállalkozásának neve
Kapcsolattartó (kereszt-, családnév)

Utca / házszám

Irányítószám

Település

Ország

Régió

Telefonszám

Fax-szám

E-mail

Helyi kapcsolattartó

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

