newsletter #1

www.wulkdrive.pl

Newsletter 1/2016
Oleje Części Haki Tarcze Akumulatory Klocki - #OCHTAK!

Opony bieżnikowane
Z przyjemnością informujemy
że po wielomiesięcznych
testach opon bieżnikowanych
do naszej oferty wprowadzamy
markę PROFIL.
Opony tej marki to produkt
polski, charakteryzujący się
świetnymi parametrami w
przystępnej cenie.
Każda zakupiona u nas opona
objęta jest dwuletnia
gwarancją.
więcej….

Karta stałego klienta
W tym sezonie wprowadziliśmy
kartę stałego klienta, która
łączy w sobie kartę rabatową
na usługi mechaniczne,
wulkanizacyjne oraz
przechowalnię opon.
Aby uzyskać kartę wystarczy
skorzystać z usług naszego
serwisu lub punkty wymiany
opon.
więcej….

#OCHTAK!
Nasz warsztat mechaniczny jest
odpowiedzią na potrzebę
naprawy samochodu w
przeciągu jednego dnia.
Jako jeden z niewielu
w a r s z t a t ó w w Ty c h a c h i
okolicach oferujemy naprawę
samochodu w przeciągu dnia
roboczego!
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WULKDRIVE - #OCHTAK!
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy z
naszych newsletterów, dzięki niemu dowiecie się o
nowych produktach, naszych usługach oraz o kierunku
rozwoju WULKDRIVE.pl
W każdym z naszych newsletterów znajdziecie kody
rabatowe lub listę aktualnych promocji.

Rozwijamy się, dla Was!
Jako przedsiębiorstwo działające na rynku przeszło 20 lat
ciągle się rozwijamy, czego efektami jest poszerzanie
naszego asortymentu oraz zwiększanie zakresu usług.
Tylko w tym miesiącu wprowadziliśmy dla Was haki
samochodowe, akumulatory oraz opony bieżnikowane
PROFIL z dwuletnią gwarancją.
Ponadto ciągle poszerzamy portfolio usług mechaniki
jednego dnia, dzięki temu zakład wulkanizacyjny

1

newsletter #1

Opony letnie w
najlepszych cenach!
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przekształciliśmy w pełnoprawny warsztat samochodowy
z kompleksowym zakresem usług mechaniki jednego
dnia. Filozofia pracy pozwala klientowi pozostawić u nas
swój pojazd do naprawy i odebrać go tego samego dnia.
Główne zadania, którymi się zajmujemy to naprawy
zawieszenia, naprawy układu hamulcowego, wulkanizacja
opon, kontrola akumulatorów oraz montaże boxów,
haków, bagażników oraz uchwytów rowerowych.
Oprócz części samochodowych, płynów
eksploatacyjnych, opon w naszej ofercie znajdziecie
alkomaty, boxy dachowe, łańcuchy samochodowe, haki
czy uchwyty do transportu nart, snowboardów i rowerów.
Zapraszamy do zapoznania się z krótką listą nowości oraz
do odwiedzenia naszego sklepu stacjonarnego lub esklepu.
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LIMITOWANA OFERTA NA OPONY ZIMOWE!
1. Kup opony zimowe już teraz w najlepszej cenie w kraju!
2. Zasezonuj je do zimy w naszej przechowali za darmo!
3. W sezonie zimowym wymień je za 50% ceny!
Potrójna oszczędność z WULKDRIVE!
Oferta limitowana dotyczy wybranych opon i jest
limitowana w dostępności.
DUNLOP SP SPORT 01A * ROF

Pełna lista opon objętych promocją.
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O dostępność egzemplarzy promocyjnych zapytaj
naszych handlowców:

732 890 890
32 329 6118
kontakt@wulkdrive.pl
Dziękujemy za korzystanie z naszych usług! WulkDrive Team.
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