
Vi älskar motorer!

Nordic Motor Center  
VerkstadsPartner



1. Förlängd garanti
Som VerkstadsPartner erhåller Ni 2 års garanti på 
samtliga nya och renoverade produkter från  
Nordic Motor Center.

2. Lägre priser
Att vara VerkstadsPartner innebär att Ni får rabatt på 
alla artiklar från Nordic Motor Center. Utöver detta får 
ni en årlig bonus vars storlek baseras på hur mycket Ni 
sammantaget handlar av oss på Nordic Motor Center 
under ett kalenderår.

3. Fler kunder
Genom Nordic Motor Center kommer Ni att erhålla 
potentiella kunder som vi rekommenderar till  
Er verkstad.

4. Utökad service
Som VerkstadsPartner får Ni professionell support av 
egen personlig kontaktperson. Vidare får Ni direkt inlogg 
till vår webshop och hotline.

5. Starkare marknadsföring
I Nordic Motor Center VerkstadsPartner program 
kommer Ni att få en ökad synlighet av Ert företag och 
verksamhet. Ni kommer att medverka bl a på vår hemsida, 
företagspresentation och mässor.
 

5 FÖRDELAR FÖR DIG SOM BLIR 
VERKSTADSPARTNER



NORDIC MOTOR CENTER 
TURBOPARTNER

Varje verkstad en turbospecialist
Vårt unika TurboPartner koncept ger dig som är Nordic Motor Center 
VerkstadsPartner möjligheten att bli en specialist på turboaggregat.

Unik TurboGaranti
Vår unika 2 års TurboGaranti innebär att om en Turbo från Nordic Motor 
Center havererar inom de första 12 månaderna av garantitiden, får Ni en 
fri ersättnings turbo samt ersättning för arbete, oavsett vad som orsakade 
skadorna! En trygghet för dig som verkstad.

De följande 12 månaderna omfattar garantin fabrikationsfel.

Vi stödjer också våra TurboPartners före, under och efter installation av 
våra kvalitets turboaggregat.

Bli TurboPartner? 
Ansök enkelt på vår webbsida 
för att registrera dig som vår 
turbopartner.

Har du råd att INTE bli en TurboPartner?

KÖP 

3 TURBO 
INOM 1 ÅR 

FÅ 5% EXTRA RABATT PÅ  
YTTERLIGARE TURBOKÖP! 



Nordic Motor Center är Nordens ledande motorleverantör. 
Våra kunder är privatpersoner, företag, verkstäder och 
försäkringsbolag. Långsiktighet och kompromisslöst 
kvalitetstänkande har tagit oss dit.
 
Vi är ledande inom våra produktområden motorer,  
topplock, växellådor, dieselpumpar, dieselspridare,  
styrväxlar och turbo. 
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