
Super Dæk Service Pressemeddelelse

Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 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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Nexen Tires og Volkswagen har indgået aftale om, at VW Caddy bliver OE-monteret 

med Nexen N’Blue Premium som Original Equipment.

VOLKSWAGEN HAR 
IGEN VALGT NEXEN 
TIRES - DENNE GANG 
TIL VW CADDY
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Nexen Tires og Volkswagen har indgået 

aftale om, at VW Caddy bliver OE-mon-

teret med Nexen N’Blue Premium som 

Original Equipment.

Nexen Tires vil være leverandør af dæk 

til produktionen af VW Caddy i størrelsen 

195/65R15, som fremstilles på VW’s bilfa-

brik til salg i Europa og Nordamerika. 

Det nye Nexen N’Blue Premium er et 

brændstoføkonomisk og miljøvenligt 

dæk. Derudover modtog Nexen N’Blue 

Premium prisen ”Special Mention” ved 

den tyske Design Award 2015. 

N’Blue Premium er et støjsvagt high per-

formance dæk med fremragende hånd-

teringsstabilitet samt gode bremseegen-

skaber på tør og våd vej. Dækket er det 

seneste fra Nexen, som vælges af bilpro-

ducenter til OE-levering. 

Nexen Tires udtaler ”Vi er glade og stolte 

over, at vi forsat kan underskrive konkt-

rakter samt udvide rækken og vores ud-

bud af OE-dæk til forskellige bilmodeller 

fra verdens førende bilproducenter. Vi vil 

fortsætte udvidelserne af OE-dækleve-

ringerne hos bilproducenterne i Europa 

og Nordamerika.”

Nexen har siden deres første aftale om 

fabriksmontering i Europa til Fiat 500L i 

2013, løbende fået udvidet deres ordre-

bog til at indeholde OE-levering i Europa 

til VW Polo, Skoda Octavia, SEAT Ibiza, 

Renault Twingo, samt Smart Fortwo og 

Forfour.

For yderligere oplysninger kontakt 

Klauz Christensen fra Nordisk Dæk 

Import, mobil 2123 0700.


