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SHHH - DET NYE
NEXEN N’BLUE HD
PLUS ER PÅ VEJ!

24.04.2015

Nordisk Dæk Import fik i 2014 det sydkoreanske brand Nexen tilbage på dækhylderne, og Nexen ruller nu 2015 i møde med den yderst støjsvage sommernyhed, Nexen
N’Blue HD Plus – en personvognsdækserie til den øvre mellemklasse.

- Støjværdierne på Nexen N’Blue HD Plus EU-støjlabel er opgjort til 68-69 decibel. Det er ganske enkelt fremragende og gør
Nexen N’Blue HD Plus til et af markedets mest støjsvage personvognsdæk. Etablerede top brands befinder sig typisk på støjværdier omkring 70-71 decibel, oplyser Klauz Christensen, salgschef auto hos Nordisk Dæk Import.
OE-MONTERET PÅ VW OG SKODA
Nexen har fuldt program i både sommer- og vinterdæk, og det blandt nogle relativt ukendte sydkoreanske brand sætter i disse år
sit tydelige aftryk på dækmarkedet. Nexen har blandt andet fundet vej gennem nåleøjet til så etablerede bilmærker som VW og
Skoda, der har valgt Nexen til OE-montering på flere modeller.
- Hos Nordisk Dæk Import betragter vi Nexen som et af vore nye ”hofmærker”, og vi er overbeviste om, at Nexen vil bide sig
endnu bedre fast i det danske marked i løbet af nogle år. Fordelene er i hvert fald til at få øje på: Nexen N’Blue HD Plus er det
seneste eksempel på, at kvaliteten er i top, og prismæssigt befinder Nexen sig i et rigtigt fornuftigt leje cirka 25 procent under de
super etablerede dækmærker, siger Klauz Christensen.
VERDENS STØRSTE DÆKFABRIK
Nexen sælges over hele kloden, produktionen øges hastigt, og p.t. er Nexen ved at bygge verdens største enkeltfabrik til dækfabrikation i Sydkorea. Desuden har Nexen planer om at bygge en ny fabrik i Tjekkiet med opstart i år for at udvide virksomhedens
europæiske fodfæste og globale produktion.

Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med over 60
autoværksteder og dækcentre fordelt over hele landet er Super Dæk Service i dag en af
Danmarks største dæk- og autoværkstedskæder. SDS betjener både private, virksomheder,
industrien og landbruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem
en kultur med fokus på hastighed, købmandsskab og kvalitet.
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