Concessionárias IVECO ofertam pacotes de vantagens
para revisão de veículos
Com unidades na Bahia e Pernambuco, IVECO Gallotti destaca ação
promocional com peças genuínas, peças NEXPRO e mão de obra
especializada
Focadas em oferecer um atendimento de excelência e itens de qualidade, as
concessionárias IVECO Gallotti iniciaram uma campanha que traz aos clientes
um combo promocional que inclui revisão preventiva, a disponibilidade de peças
genuínas
e
NEXPRO,
além
da
mão
de
obra
especializada.
A ação é válida apenas para as unidades de Salvador -BA, Feira de Santana-BA e
Jaboatão dos Guararapes-PE e traz aos clientes, até o final de julho, pacotes de
revisão
para
toda
a
família
de
veículos
IVECO.
Entre os destaques estão: Combo de Revisão para a linha Stralis Euro 3, por R$
1.189,52; Combo de Revisão para a linha Tector Euro 3, por R$ 1.025,09 e; Combo
de Revisão para a linha Daily Euro 3, por R$ 744,55. Os combos podem incluir, a
troca de filtro de óleo, filtro de ar, óleo NEXPRO, filtro de Racoh, filtro de
combustível e kit filtros. As ofertas contam ainda com opções de financiamento
de até três vezes.
“Nosso objetivo é trazer aos clientes uma solução completa para atender as
necessidades de manutenção dos veículos. Por isso, além dos valores
promocionais, contamos com um time de profissionais especializados para
prestar todo o suporte e atendimento necessário a todos”, explica Cristiane
Freitas, responsável pela área comercial de peças IVECO na região.
As peças genuínas e NEXPRO são testadas e homologadas com garantia e
qualidade IVECO. Todos os itens contam com até doze meses de garantia se
adquiridos e instalados nas oficinas da rede.
Outras informações e novidades do portfólio NEXPRO podem ser acessadas no
site: www.pecasnexpro.com.br ou no blog www.pecasnexpro.com.br/blog/ que
está disponível com dicas e orientações sobre manutenção. Já as redes sociais
podem ser encontradas pelo @nexpropecas.
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Aftermarket Solutions é a unidade de negócios da CNH Industrial responsável pela estratégia
comercial, marketing, serviços, customer care, product support, treinamento e distribuição logística de
peças para as seis marcas do grupo: Case Construction Equipment, CASE IH, New Holland Agriculture,
New Holland Construction, IVECO, FPT Industrial. A área reúne a experiência mundial do grupo para
garantir suporte completo a toda linha de produtos vendida na América Latina. Para isso, utiliza centros
de distribuição de peças localizados na Argentina e Brasil, sendo o de Sorocaba (SP) considerado o mais
moderno centro logístico da América Latina, pois reúne equipamentos de alta tecnologia e foi construído
dentro dos modernos conceitos de Green Building (Construção Verde), cuja certificação foi recebida da
United States Green Building Council (USGBC).
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