
Super Dæk Service pressemeddelelse

Det kan være frustrerende at sende bilen til reparation og i mellemtiden kigge langt efter transportmuligheder.

I bestræbelserne på at være Danmarks bedste autoværksted og dækcenter sørger Super Dæk Service nu (for)

at holde dig super godt kørende med en splinterny Renault Twingo, mens din egen bil er til reparation.

SEND BILEN TIL SERVICE
OG HOLD DIG KØRENDE
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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 59  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.

De fl este bilejere kender det. Børnene 

skal køres til og fra skole, børnehave eller 

fritidsaktiviteter, og du skal bruge bilen til 

og fra arbejde. Derfor kan det være til 

stor frustration, hvis bilen skal repareres i 

en periode, hvor den ikke rigtigt kan und-

væres, men er nødvendig for at holde 

hverdagen kørende. 

HOLD DIG GODT KØRENDE

At bilen er gået i stå betyder ikke, at dit liv 

også skal. For udover at udøve god ser-

vice for din bil, ønsker Super Dæk Ser-

vice samtidig at sende dig godt afsted, 

mens din bil bliver klar. Derfor har Super 

Dæk Service netop ska� et 60 splinter-

nye og lækre biler, som du kan leje til 

en fordelagtig pris hos din lokale Super 

Dæk Service afdeling, mens din bil får en 

kærlig hånd. Anledningen til indkøbet af 

de 60 nye biler er klar, når man spørger 

Jesper Sørensen, Marketingchef for Su-

per Dæk Service: ”De gamle udlejnings-

biler var ved at være udtjente, og samti-

dig ønsker vi endnu fl ere biler, så vores 

kunder ikke skal nøjes, når deres egen 

bil er til reparation.”

ÉT AF MANGE TILTAG

Tilkomsten af 60 splinternye biler er blot 

et af mange tiltag fra Super Dæk Service 

i kampen om at være branchens aboslut 

bedste. ”Vi forsøger hele tiden at udvikle 

os på det mekaniske marked med nyeste 

udstyr, værktøj og løbende uddannelse 

af mekanikere og montører”, udtaler Jes-

per Sørensen. Den konstante stræben 

efter hele tiden at være et skridt foran 

konkurrenterne skinner igennem, og 

Super Dæk Service forsøger kontinuer-

ligt at udvikle sig som virksomhed såvel 

som løbende uddannelse af de ansatte: 

”Vi starter op på et helt nyt akademi d. 

1. september for alle 330 medarbejdere 

med lederuddannelse, uddannelse med 

kunden i centrum og salgsuddannelse.”, 

udtaler Jesper Sørensen.

SUPER SERVICE TIL SUPER PRIS

Ud over at levere super service kan Su-

per Dæk Service også tilbyde dig super 

stærke priser. Lige nu kan du spare op til 

30% på udvalgte serviceydelser. Du kan 

også fi nde prisen på dit næste serviceef-

tersyn og meget mere ved at benytte dig 

af Super Dæk Services serviceberegner 

på www.sds.dk, hvor du også kan se ak-

tuelle tilbud og fi nde vores afdeling nær 

dig.

YDERLIGERE INFO

SDS marketingchef Jesper Sørensen.

Tlf. 2424 6029. E-mail: jes@sds.dk


