Obvestila za medija

Klub Globetrotter v letu 2014 potuje v Brazilijo!
Ni dvoma o tem, da so ekskluzivne prodajne akcije, v katerih so tovornjaki Volvo
ponujeni v sklopu posebnih promocijskih paketov skupaj z luksuznimi potovanji na
najboljše svetovne destinacije, že zdaj zelo dobro poznane in priznane med strankami
podjetja Volvo Trucks na trgih Srednje in Vzhodne Evrope. Ravnokar smo začeli z
letošnjo akcijo – tokrat za tovornjake Euro 6 najnovejše serije FH, potujemo pa v
Brazilijo!

Ekskluzivna prodajna akcija se je ravnokar začela v vseh državah znotraj trgov Srednje in
Vzhodne Evrope, vključno s Slovenijo.
V sklopu nove akcije nakup novega Volva FH ne pomeni le nakupa enega izmed
najnaprednejših tovornjakov, ki so trenutno na voljo, temveč tudi dostop do neštetih
dogodivščin s članstvom v Klubu Globetrotter.
Kupci, ki želijo izkoristiti to posebno ponudbo in se odločijo za nakup tovornjaka FH13
42T s spalno kabino Globetrotter XL ali treh tovornjakov FH13 42T s spalno kabino
Globetrotter z navedenimi tehničnimi lastnostmi, ki so opremljeni z motorji Euro 6 in
napolnjeni z inovativnimi izdelki in storitvami za čim večjo varčnost z gorivom, udobje
in varnost, se bodo lahko včlanili v Klub Globetrotter in prihodnje leto odpotovali na
nepozaben izlet v Brazilijo.
Na izlet, poln nepozabnih dogodivščin, bomo odpotovali novembra 2014, med drugim pa
bo vključeval obisk tovarne Volvo v Curitibi, nekaj prav zares čarobnih dni v Riu ter
nekaj lenobnih dni na sončnih plažah razkošnega brazilskega obmorskega letovišča.
Podrobnosti o tej izjemni ponudbi, ki bo predvidoma trajala do konca marca 2014, so na
voljo na vseh prodajnih mestih Volvo Trucks v Sloveniji in na spletni volvotrucks.si.
15 november 2013.

Za več informacij se obrnite na:
Lidija Supek Koršoš, tel. +385 1 3867 672 ili lidija.supek@volvo.com
Video posnetki v zvezi s tem sporočilom za medije v kakovosti, primerni za predvajanje v medijih, in druga gradiva so na
voljo na http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Slike za tiskane medije in filmi so na voljo v zbirki slik in filmov Volvo Trucks na http://images.volvotrucks.com

Podjetje Volvo Trucks omogoča popolne transportne rešitve poklicnim in poslovnim uporabnikom. Podjetje ponuja
popolno paleto srednjih in težkih tovornjakov ter ima močno globalno mrežo 3000 servisov v več kakor 140 državah.
Tovornjake Volvo sestavljajo v 16 državah po vsem svetu. Leta 2012 so kupci po svetu dobili več kot 105.000 Volvovih
tovornjakov. Podjetje Volvo Trucks je član skupine Volvo Group, enega vodilnih svetovnih proizvajalcev tovornjakov,
avtobusov in gradbene mehanizacije ter pogonskih sistemov za pomorsko in industrijsko uporabo. Skupina zagotavlja
tudi storitve financiranja in servisiranja. Volvovo delovanje temelji na osrednjih vrednotah kakovosti, varnosti in skrbi za
okolje.

