SYNPOWER™ XTREME

Nascut din dorinta de a avea protectie maxima

Va prezentam noua linie de produse… SynPower Xtreme
Noua linie de produse cu formulare imbunatatita:
- Upgradata la ultimele standarde de performanta si aprobari ACEA 2010
- Conceput cu ‘Smart Performance Technology’.. Un pachet tehnologic ce actioneaza “inteligent” in
interiorul motorului pentru a livra protectie si performante maxime.
 Control al uzurii imbunatatit cu pana la 70% prin comparatie cu standardele cerute in industrie.
+ Economie de carburanta cu pana de 3x mai mare prin comparatie cu standardele ACEA.
+ Un motor mai curat cu pana la 25% datorita dispersantului special ce
elimina depunerile.

Eticheta imbunatatita

Pentru usurinta in alegere si evidentiere la raft
Capac albastru pentru
diferentiere de restul
gamelor
Conumincare clara a
benificiilor utilizatorului

Actual

Motive pentru a crede in
beneficiile utilizari
produsului si principalele
aprobari OEM
QR Code pentru mai multe
informatii online despre
produs

Tranzitia la SynPower Xtreme

Unele produse din gama actuala nu vor mai fi comercializate

• O data cu introducerea noii linie de produse SynPower Xtreme se vor inlocui
urmatoarele produse:







SynPower XL-III C3 5W-30
SynPower MST 5W-30
SynPower MST C3 5W-40
SynPower MST C4 5W-30
SynPower ENV C2 5W-30
SynPower ENV C1 5W-30

• Produsele de mai sus se vor comercializa pana la epuizarea stocului.
• Preturile pentru noua gama de produse Xtreme nu se vor schimb, vor ramane aceleasi
cu ale produselor pe care le inlocuiesc.

Vizitaţi site-ul nostru

www.valvolineeurope.com pentru mai multe informaţii.

* Marcă înregistrată deţinută de un terţ. ® Marcă înregistrată, Ashland sau subsidiari. ™ Marcă Ashland sau subsidiari. © 2009, Ashland.
Informaţii prezentate în această broşură sunt considerate corecte şi reale. Însă, datorită faptului că metodele şi condiţiile de utilizare a produselor nu sunt controlate de Ashland, compania nu-şi poate asuma nicio
responsabilitate pentru performanţele sau rezultatele obţinute ca urmare a utilizării produselor descrise aici. Utilizatorul poartă răspunderea pentru utilizarea oricărui produs în scopurile dorite de acesta. Ashland garantează că
în momentul livrării produsele sunt conforme cu specificaţiile tehnice în vigoare la acel moment. Orice altă garanţie ce poate fi aplicată, legată de orice lege sau reglementare, incluzând aici orice garanţie de potrivire a
produselor la un scop sau utilizare anume, este exclusă categoric. Dacă nu este menţionat expres altfel, singura obligaţie a companiei Ashland legată de nonconformitatea produselor este limitată de valoarea de preschimbare.
Afirmaţiile sau sugestiile legate de posibilele utilizări ale produselor descrise aici sunt făcute fără a garanta că astfel de utilizări nu încalcă patentul şi nu reprezintă recomandări de încălcare a patentului. Deşi s-au luat toate
măsurile posibile pentru garantarea acurateţii şi deplinătăţii informaţiilor prezentate aici, nu se acceptă nicio răspundere pentru pierderi sau daune cauzate de erori sau omisiuni din cadrul informaţiilor transmise

