Випуск: Червень 2016
Шановні партнери,
У цьому випуску повідомляємо про наступні новини Авто Стандард Груп:
1. Новий бренд WOLF
Wolf, бельгійський бренд мастильних матеріалів, відтепер знову доступний в Україні, завдяки
співпраці зі своїм новим партнером АСГ.
Із 60-річним досвідом виготовлення мастильних матеріалів, Wolf розробляє продукти найвищої
якості. Wolf пропонує продукти, які включають останні технологічні інновації та відповідають
найвищим стандартам якості: офіційні схвалення виробників ОЕ.
Широкий асортимент продукції підходить для ринку мастильних матеріалів, що динамічно
змінюється. З присутністю у понад 90 країнах, Wolf пропонує продукти для легкових
автомобілів, вантажівок та сільського господарства, що представляють різноманітні категорії,
серед яких: моторні оливи, трансмісійні та гальмівні рідини, зимові продукти.
Про Wolf
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2. EVO в «Сучасній автомайстерні»
Журнал «Сучасна автомайстерня» на сторінках свого видання розмістив статтю «EVO Lubricants
– європейська якість за розумною ціною!» та новини АСГ.
Cтаття «EVO Lubricants – європейська якість за розумною ціною!»
Веб-сайт Motofocus
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3. Акція WYNN'S
Акція для універсальних СТО
При купівлі за акційними цінами рідини для установки
Aircomatic - очищення, дезінфекція, артикул W30205, 48 шт. – акційна ціна 12.5 євро і Aircomatic
- усунення запахів, артикул W31705, 48 шт. – акційна ціна 5.5 євро - отримуйте у подарунок*
УСТАНОВКУ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ AIRCOMATIC, артикул W68480 (прайсова
ціна 385 євро). Кількість акційних комплектів обмежена.
* під подарунком вважається купівля установки за 0,01 євро
Акція Wynn's
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4. Презентація Birth
Компанія Birth представляє україномовну презентацію "Original Birth у 10 фактах":
найважливіша інформація, передові технології та відмінна якість виробництва. Ознайомитись з
презентацією можна за посиланням нижче.
Birth у 10 фактах
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5. Технічні новини Contitech № 49. 2016
Компанія Contitech презентує черговий випуск «Технічного інформаційного бюлетеню», де в
короткій і чіткій формі розглядаються технічні модифікації, оновлення та поради з монтажу на
тему зубчастих ременів/поліклинових ременів. В цьому випуску Ви дізнаєтесь про інструкцію по
установці натяжного ролика з CT1028K3 / WP1-5 для різних двигунів. Ознайомитись детальніше
можна за посиланням нижче.
Технічні новини Contitech № 49. 2016
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6. Новий сайт Gates TechZone
Gates презентує сайт для професійних автомеханіків. Контент сайту технічний і присвячений
вирішенню робочих завдань на СТО, що стосуються систем ремінного приводу, охолодження і
подачі палива. Деталі за посиланням нижче.
Gates Techzone
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7. Футбольний календар SASIC
SASIC пропонує вам стежити за графіком матчів завдяки спеціальному календарю Євро 2016.
Для перегляду, перейдіть за посиланням нижче. Слідкуйте за вашими улюбленими командами,
вболівайте і, найосновніше, не пропускайте жодної гри!
Календар EURO 2016
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8. Фестиваль "НЕБУ-ХАЙ!"
27-29 травня 2016 р. за сприяння АСГ та журналу "Вселенная" у с. Березина, Львівської області
відбувся фестиваль "НЕБУ-ХАЙ!". Цей фестиваль - повний креативу та вільний від алкоголю!
Учасники приймали участь у різноманітних змаганнях, перегонах та активностях, що сприяють
здоровому способу життя, а 27-го травня на них чекала екскурсія по зоряному небу від команди
журналу “Вселенная, пространство, время”.
Фестиваль "НЕБУ-ХАЙ"

Бажаємо успішних продаж!
З найкращими побажаннями,
Команда Авто Стандард Груп

