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«Ведучи вас крізь життя» - febi запускає нову кампанію рульового 
управління та підвіски 
 
Нова кампанія від febi пропонує широкий асортимент компонентів 
рульового управління та підвіски, та використовує слоган «Ведучи вас крізь 
життя», щоб підкреслити суть і призначення запропонованих деталей. 
Життя – це подорож із складними поворотами й глухими кутами; з деталями 
рульового управління та підвіски від febi ви маєте надійного партнера, який 
допоможе вам залишатися в безпеці та комфорті на будь-якій дорозі. З febi 
водії отримують лише найкращу якість деталей рульового управління та 
підвіски, як зазначено на сайті www.steering.febi.com 
 
Маючи великий асортимент з більш ніж 10 000 артикулів рульового 
управління та підвіски, що охоплює всі популярні європейські та азіатські 
типи автомобілів, febi надає клієнтам повний каталог продукції. Крім того, 
підхід 'Fast to market', що використовується компанією febi, включає постійні 
пошуки та  дослідження для розширення асортименту, дозволяє випускати 
нові деталі в найкоротші терміни як для нових, так і для існуючих моделей 
автомобілів. 
 
Компоненти рульового управління та підвіски febi вимагають особливої 
уваги при проектуванні, виробництві та збиранні; ця філософія 
застосовується до всіх товарів відомої марки, не важливо чи це тяга 
стабілізатора, чи важелі управління. Всі наші продукти розроблені, 
специфіковані та виготовлені для прямої заміни оригінальних деталей, та 
гарантують високий рівень якості та надійності. 
 
Крім того, володіючи зразковим ноу-хау та компетенцією виробника, febi 
використовує ці знання та досвід для виробництва окремих деталей 
рульового управління та підвіски на bilstein group Engineering – власному 
виробничому підприємстві. 
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febi пропонує інноваційне рішення для СТО, що дозволяє заощадити час та 
гроші: в асортименті febi більше 2750 комплектів ProKits для рульового 
управління та підвіски. Комплекти ProKits включають всі необхідні деталі 
для швидкого та ефективного ремонту, а також febi надає 3-річну гарантію 
виробника на всі свої деталі. 
 
Ви можете дізнатися більше про компоненти рульового управління та 
підвіски  febi на сторінці www.steering.febi.com 
 
Інформація про компанію: 
 
Ferdinand Bilstein представляє три відомі бренди febi, SWAG і Blue Print. 
В асортименті bilstein group понад 64 000 різноманітних технічних 
запасних частин для професійного ремонту автомобілів. Компанія, що 
працює на міжнародному рівні, постачає свою продукцію в більш ніж 170 
країн світу. Для отримання додаткової інформації переходьте на 
офіційний сайт -  www.bilsteingroup.com 
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