
Avtalen innebærer en storkunde rabatt til dere vil gi dere disse fordelene: 
- Filter:                                 20 til 50 % rabatt. 
- Batteri:                              10 til 40 % rabatt. 
- Start/ dynamo:                Storkundepris. 
- Dieselverksted:               Storkundepris. 
- Butikkvarer:                    15 til 30 rabatt.                (Lys, olje, tilsetningsprodukter, hansker, absorbenter, og andre rekvista.) 

 
Her er en liten oversikt på hva vi driver med: 

Filter: 

Det vi først og fremst driver med er filter, og DP Filterteknikk AS har over 30 års erfaring fra filterbransjen og vi har ansatte med lang 
fagkunnskap om riktig filtrering.  
Filteret alene kan utgjøre forskjellen på hva du får ut av din maskin, i tillegg til å øke forventet levetid. 
Filter levert av DP Filterteknikk AS har samme eller høyere kvalitet sammenliknet med originalprodukt.  

Garantien frafaller ikke ved bruk av ikke originalt filter, og vi opprettholder de samme garanti forpliktelsene som originalprodusenter. 

DP Filterteknikk AS samarbeider med verdens største produsenter av filter som Donaldson, Mann+Hummel for å 
nevne de 2 største. 
Som importør fra flere av verdens største filterleverandører slipper du som kunde å måtte gå gjennom mange for-
dyrende ledd. 

 

Batterier: 
Vi er også forhandler av Norges mest komplette batteriprogram, med tilgang til alt av batterier og utstyr til konkurransedyktige priser. 

Startmotorer/dynamo: 
Vi har spesialisert oss på leveranser av startmotorer og dynamoer til anlegg, industri og marine. Gjennom årene har vi opparbeidet oss 
et bredt spekter av leverandører av nye og byttekomponenter 

Diesel verksted: 
Vi har overhalt brennstoffpumper og ventiler i 60 år.  Vi reparerer og testkjører de fleste typer brennstoffsystemer. 
Vi har også opparbeidet oss et solid internasjonalt leverandørnettverk på byttekomponenter og pumper, som gjør at vi er svært kon-
kurransedyktige. 
 
Butikkvarer: 
- Arbeidslys og ekstralys: Her har vi egen serie spesial utviklet for marine. 
- Tilsetningsprodukter: Diesel, olje, radiator og andre tilsetningsprodukter. 
- Olje: Vi forhandler Champion Oil. Champion har i løpet av tiden etablert samarbeid med ledende OEM-er, i henhold til deres nøyakti-
ge spesifikasjoner og offisielle godkjenninger.  
            Deres privilegerte relasjoner med leverandører av base olje og tilsetninger gjør det mulig å levere banebrytende innovasjoner, 
konkurransedyktige priser og høy tilgjengelighet. 
- Hansker og absorbenter: Stort utvalg i hansker og olje absorbenter. 
- Rekvisita: Batteri, filter, smøre og andre rekvisita deler.  

 

Se også vår nettside www.dpgruppen.no/butikken for 
vårt produktutvalg. 

http://www.dpgruppen.no/butikken

