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ASSUNTO: Lançamento do novo sistema de oxi-sanitização Peugeot
Prezados Srs. (as)
A Peugeot do Brasil lança mais um serviço inovador para aumentar o ticket médio e rentabilidade da oficina. Se trata
do sistema de oxi-sanitização; higieniza o interior do veículo, reduzindo odores, fungos, ácaro e bactérias, sem a
aplicação de produtos químicos!
A utilização/aplicação é muito simples, basta solicitar inteiramente grátis a máquina de oxi-sanitização e adquirir o
cartão que ativa o equipamento, comprando normalmente como uma peça de reposição ou acessório através da
referencia: LBRP005253.

Máquina de oxi-sanitização

Cartão LBRP005253

Veja no anexo I a este BAPS o passo a passo de como aproveitar esta grande oportunidade de negócio. No Anexo
II, o manual de operação da máquina.

Boas Vendas!

Yves MIGNOT
Diretor de Peças & Serviços

Edesio SANTOS JR.
Gerente de Marketing de Peças & Serviços

Anexo I
Descritivo:
Trata de um sistema revolucionário de sanitização que elimina grande parte dos microorganismos existentes no
habitáculo do veículo e, principalmente no sistema de ar condicionado, como fungos, bactérias e odores
indesejáveis. Com a vantagem de ser um processo ecologicamente correto que não utiliza produtos químicos, de
fácil e rápida aplicação. A sanitização efetuado no veículo tem duração aproximada de 6 meses.

Indicações de uso:
•
•
•
•

Reduzir de microorganismos como fungos e bactérias, reduzindo os odores;
Reduzir do cheiro de cigarros, alimentos, etc.;
Não possui contra indicação para pessoas alérgicas e com problemas respiratórios;
É inodoro, não causa desconforto ao cliente.

Vantagens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia Ecologicamente Correta;
Sem uso de NENHUM produto químico;
Agente mais eficiente no Controle Microbiológico;
Purificação do ar interno do veículo (Previne Doenças Respiratórias);
Não deixa cheiro (sensação de ar puro e fresco);
Ideal para Pessoas alérgicas;
Não é inflamável;
Elimina estoque de produtos químicos;
Aplicável em qualquer local;
Prático e simples manuseio.

Para utilização do processo:
Para dispor desse serviço é necessário um equipamento que será fornecido através de comodato, ou seja, sem
custo para o concessionário.

O equipamento funcionará com cartão magnético, fornecido através do LPA, como peça original (Referência:
LBRP005253) em lotes mínimos de 20 unidades. Cada cartão equivale a uma aplicação. O preço por cartão é de
R$ 40,92 (mais impostos) e o preço Público Sugerido R$ 75,00

Incentivo:
Como uma forma de incentivar esse serviço a cada aplicação será pago o valor de R$ 5,00 diretamente
ao consultor que a realizar, através de um credito que será lançado num cartão, sem a necessidade de
abertura de conta corrente nem vinculo a nenhum banco. Também poderá ser feito o credito do incentivo
em apenas um único cartão para posterior distribuição, isso dependerá da política empregada pela
concessionária.
O cadastro realizado no site www.ozoniobom.com.br, maiores detalhes serão passados no treinamento
na entrega do equipamento.
Material de apoio:
Todo material publicitário Banners, Folders, etc. Serão fornecidos sem custo adicional.

Procedimentos para adesão:
1º - Faça a solicitação via e-mail pedidodeacessorios@peugeot.com com copia para o seu Gerente
Regional solicitando a quantidade de máquinas necessárias. As máquinas serão disponibilizadas
através de comodato diretamente com o fornecedor. (Cada máquina realiza em média 8 aplicações/dia.)
2º - Será agendado o dia com a concessionária para a entrega da máquina neste mesmo dia será dado
o treinamento para aplicação do processo.
3º - É só fazer a sua solicitação via LPA dos cartões e começar as vendas.

Para que haja total eficácia na oxi-sanitização do veículo, faz-se necessário seguir rigorosamente os
procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.

Anexo II

