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Güvenirlik, üstün destekGüvenirlik, üstün destek
ağıyla birleştiağıyla birleşti

WABCO, uygun fiyatlı parça markası ProVia
ile satın alınabilirlik ve güvenirliği üstün
destek ağıyla birleştirdi.

İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret A.Ş.,
otomotiv dünyasının önde gelen markalarını 60
yılı aşkın süredir Türkiye pazarına başarıyla
sunmaktadır. Son bir yıldır da bu markaların
başında gelen, Ticari araçların güvenliğini ve
etkinliğini geliştiren teknolojilerin öncü yenilikçisi
ve global tedarikçisi WABCO, ProVia marka
adıyla uygun fiyatlı yedek parça ürün yelpazesini
müşterileriyle buluşturuyor.

ProVia, ticari araç sektörüne hizmet veren  filo
operatörlerinin genellikle kalite ve güvenirlik
beklentilerini karşılamayan ucuz parçalar ile
kamyon, otobüs ve treylere yönelik yüksek
kaliteli ama pahalı yedek parçalar arasında
ayrıcalıklı bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.
ProVia parçaları, eski ticari araçların gelir getiren
ömür ve güvenlik performanslarının artırılmasına
yardımcı olmak suretiyle yatırım getirilerini
maksimum düzeye çıkarmak için, operatörlere
yönelik son derece çekici bir seçeneği temsil
etmektedir.

“Her kutuda daha fazlası var”

“Her kutuda daha fazlası var” taahhüdü ile hedef

Beğen Paylaş

Firma Rehberi Röportajlar Yazarlar Fuar Takvimi Online Katalog Hakkımızda İletişim İş İlanları

converted by Web2PDFConvert.com

https://www.trwaftermarket.com/tr/cornermodule/
https://www.trwaftermarket.com/tr/cornermodule/
https://www.trwaftermarket.com/tr/cornermodule/
http://www.teknorot.com/
http://www.teknorot.com/
http://www.teknorot.com/
http://www.egefren.com.tr/tr/home/
http://www.egefrenyp.com/tr/home/
http://www.egefrenyp.com/tr/home/
http://www.autoparts.com.tr/yedek-parca-firmalari/
http://www.autoparts.com.tr/roportajlar/
http://www.autoparts.com.tr/yazarlar/
http://www.autoparts.com.tr/fuar-takvimi/
http://www.autoparts.com.tr/online-katalog/
http://www.autoparts.com.tr/hakkimizda
http://www.autoparts.com.tr/iletisim
http://www.autoparts.com.tr/kariyer-liste/
http://www.autoparts.com.tr/WebAdmin
http://www.autoparts.com.tr/giris-yap/
http://www.autoparts.com.tr/uye-ol
http://twitter.com/autopartscomtr
http://www.facebook.com/autopartscomtr
https://plus.google.com/+AutopartsTrcom
https://www.linkedin.com/company/auto-parts
http://www.autoparts.com.tr/
http://www.intermobil.com.tr/
http://www.intermobil.com.tr/
http://www.daycoaftermarket.com/TR/TR/index.php?country=TR
http://www.daycoaftermarket.com/TR/TR/index.php?country=TR
http://www.daycoaftermarket.com/TR/TR/index.php?country=TR
http://www.schaeffler.com.tr/
http://www.schaeffler.com.tr/
http://www.schaeffler.com.tr/
http://www.autoparts.com.tr/Print.aspx?type=haber&id=2980
https://twitter.com/share
http://www.mercanlarotomotiv.com/tr-tr/default
http://www.mercanlarotomotiv.com/tr-tr/default
http://www.mercanlarotomotiv.com/tr-tr/default
http://www.aydtr.com/
http://www.aydtr.com/
http://www.aydtr.com/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/emrah-isbilir/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/%C3%9C%C3%87-EL Kau%C3%A7uk/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/serhat-aslan/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/murat-kurtlar/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/riza-sahin/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/akin-kurt/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/emirhan-silahtaroglu/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/mehmet-gurel/
http://www.autoparts.com.tr/makaleler/yazar/sefik-ergonul/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


SONRAKİ HABER »SONRAKİ HABER »||« ÖNCEKİ HABER« ÖNCEKİ HABER

 Tweet 0

KariyerKariyer

Web Developer
Auto Parts Teknoloji Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti

kitlesine seslenen ProVia, uygun fiyatlı yedek
parçaları kaliteden ödün vermeden ama buna
rağmen düşük fiyatla performans
sergileyebilecek şekilde ve WABCO tecrübesiyle
tasarlamaktadır. ProVia, aftermarket pazarının
önde gelen değişim parçaları kategorisinin
dördünde 40’tan fazla üründen oluşan bir
portföyle hizmet vermektedir.
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Emrah İşbilir 
*Teknorot Otomotiv 

TEKNOROT AR-GE MERKEZİ

Fatih Kırca 
*ÜÇ-EL Kauçuk 

ÜÇ-EL Kauçuk Büyümeye Devam
Ediyor

Serhat Aslan 
Başbuğ Oto Yedek Parça 

Firmalarımızın Kendilerini
Yenilemesi Gerekiyor

Murat Kurtlar 
Bosch Otomotiv 

Dünyanın en büyük bağımsız
otomobil servis organizasyonuna
tek ‘Tıkla’ ulaşabilirsiniz

Rıza Şahin 
Hıdırusta 

2020’ye 5 kala!

Bahadır Akın Kurt 
Kale Oto Radyatör 

Açılır-Kapanır Sistem
(Temizlenebilir) Soğutma Modülü
Uygulaması

Emirhan Silahtaroğlu 
Silkar Ekipman 

Vizyon

Mehmet Gürel 
Şahin Motor Yatakları 

Motor Teknolojilerindeki Yenilikler

Şefik Ergönül 
Utided 

Pazara Hangi Yolla Girelim?

YazarlarYazarlar

RöportajlarRöportajlar

TRW, Faaliyet Gösterdiği Tüm Pazarlarda
Lider Olmayı Hedefliyor
Dünyanın sayılı otomotiv yan sanayi...

Webnak ile taşıma maliyetleri düşüyor
Webnak projesini ilk defa kafamda tasarl...
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Çağlayanlar Otomotiv her türlü rulman
ihtiyacına karşılık veriyor...
Yeni yıla hızla başlayan Çağlayan...

Yiğit Akü Sektörde Yarattığı Farklılık ve
Kalitesiyle Markasının Gücünü Kanıtlıyor
1976 yılında kurulan Yiğit AKÜ, 40 ...

Hann Otomotiv her geçen gün gelişmeye
devam ediyor…
Rot-rotil-çeki kolları, hava s&uu...

Fuar TakvimiFuar Takvimi

AUTOMECHANİKA İSTANBUL 2017
İstanbul / Türkiye
06.04.2017 - 09.04.2017

IIBT - JAKARTA 2017
Jakarta / Indonesia
29.03.2017 - 01.04.2017

AUTOMECHANİKA KUALA LUMPUR 2017 
Kuala Lumpur / Malaysia
23.03.2017 - 25.02.2017

ACMA Automechanika New Delhi 2017
Arunachal Pradesh / India
21.03.2017 - 24.03.2017

Motortec Automechanika Madrid 2017
Madrid / Spain
15.03.2017 - 18.02.2017

Türkiye’nin ilk kapsamlı Otomotiv Yedek Parça haber
sitesi olan www.autoparts.com.tr Auto Parts Teknoloji
Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti tarafından yayınlanmaktadır.
Her gün yeni haber, röportaj, araştırma-değerlendirme
online katalog, iş ilanları, köşe yazıları ile güncellenen
Auto Parts, Oto Yedek Parça sektörünü bir araya
getirerek firmaların tanıtımına katkıda bulunmayı
hedefliyor.
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