
Super Dæk Service Pressemeddelelse

24.04.2015

Nordexx byder den lune årstid velkommen med et helt nyt, komplet sommerprogram 

af person- og varevognsdæk, og for første gang kan Nordexx præsentere et dæk til 

SUV-klassen.

KVALITET FOR PENGENE

- Nordexx er Nordisk Dæk Imports private brand, som langsomt men sikkert har øget sin markedsandel på både det danske og 

internationale dækmarked siden introduktionen i 2008. Nordexx er kvalitet for pengene, og med det helt nye 2015 sommerpro-

gram er Nordexx endnu bedre kørende, siger Klauz Christensen, salgschef auto hos Nordisk Dæk Import.

Med 2015 sommerprogrammet udfylder Nordexx et par huller i det tidligere program. Der er kommet endnu et van-dæk til, så der 

nu er fuldt program på varevognsdæk, og SUV-klassen er nu før første gang også dækket ind af Nordexx.

Med de nye personvognsdæk NS3000 til de mindre biler, NS5000 til mellemklassen og NS9000 til de hurtigere biler har Nor-

dexx et stærkt personvognsprogram, hvor der er fokus på blandt andet et minimum af dækstøj, stor stabilitet og godt vejgreb.

NORDEXX WORLDWIDE

- Det tager altid tid at introducere nye dækmærker, men tusindvis af danske bilejere siger i dag ”Nordexx” til deres dæk. Nordexx 

er også et brand, man lægger mærke til i udlandet. Vi eksporterer Nordexx til mange lande over hele kloden, for Nordexx er et 

dækfabrikat, som er både kvalitets- og prismæssigt interessant worldwide, siger Klauz Christensen.

Nordisk Dæk Import får Nordexx produceret på en topmoderne kinesisk fabrik, som kineserne selv betegner som en ”generation 

3 fabrik” – altså en fabrik med knowhow og udstyr til at producere moderne dæk af høj, ensartet kvalitet, som modsvarer alle de 

nyeste krav, der stilles til dæk, som sælges i Europa - både af myndigheder og forbrugere.

Nordisk Dæk Imports private brand:

NORDEXX ER PÅ BANEN 
MED NYT, KOMPLET
SOMMERPROGRAM
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FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST

Salgschef Auto, Klauz Christensen · Nordisk Dæk Import · Tlf.: 2123 0700.

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.


