
                                                  

 

 

 

                     

São Caetano do Sul, 02 de Fevereiro de 2012. 
 
 

COMUNICADO P&A 018/2012. 

 
 
Às Concessionárias Equalizadas e Distribuidores 
 
At.: Diretoria e Gerência de Peças 
 

 

Ref.: Lançamento: Oxi-Sanitização ACDelco 

 

 

Caros amigos, 

 

Pensando em atender os nossos clientes sempre com os melhores produtos, 

estamos lançando mais uma linha que, em pouco tempo, será mais uma campeã 

de vendas. 

 

Desenvolvido para uso exclusivo em oficinas mecânicas independentes, lojas de 

veículos usados e concessionárias de outras Multimarcas, trata-se do já conhecido 

sistema de sanitização, que reduz drasticamente os microorganismos existentes 

no habitáculo do veículo e, principalmente, no sistema de ar condicionado, como 

fungos, bactérias e odores indesejáveis.  

 

E mais: é um produto ecologicamente correto que não utiliza produtos químicos. 

 

Indicações de uso do produto: 

 

- Reduz drasticamente microorganismos como fungos e bactérias, reduzindo os 

odores; 

- Reduz drasticamente o cheiro de cigarro, alimentos, entre outros; 

- Não possui contra indicação para pessoas alérgicas e com problemas 

respiratórios; 

- É inodoro, não causa desconforto ao cliente. 

 

 



                                                  

 

 

 

                     

Para a utilização deste produto é necessário um equipamento que será concedido, 

GRATUITAMENTE, pela GM (mediante a assinatura do termo de adesão da 

concessionária, além do termo de comodato firmado entre a concessionária e o seu 

cliente). 

   

Assim como o produto Peças Genuínas GM, o produto funcionará com um cartão 

magnético, que será comercializado como ACDelco (N° de peça: KPA00665). Esse 

cartão é único, e foi desenvolvido para funcionar exclusivamente na máquina de 

Oxi Sanitização ACDelco. Cada cartão equivale a uma aplicação. 
 

Excepcionalmente para a linha ACDelco, teremos uma condição especial de preços, 

para clientes que adquirirem esse produto em lote. Segue abaixo custo de cada 

cartão para a concessionária (base São Paulo), de acordo com a quantidade de 

peças adquiridas. 
 

 

Os pedidos serão vendidos em múltiplos de 10 cartões. 

 

Esse produto paga bônus e será considerado para o objetivo de peças. 

 

 Sucesso e Boas Vendas! 

 

  

Produto Código Quantidade
Preço - Base 

SP

0 à 99 unidades 31,13

À partir de 100 unidades 24,91
Oxi-Sanitização ACDelco KPA00665


