PRESSE MEDDELELSE
R-M Automotive Refinish

PRODUKTER FRA R-M® KAN NU, HURTIGT OG DØGNET RUNDT,
BESTILLES VIA SMARTPHONE MED APPEN R-M® MOBILE ORDER
Det er nu endnu hurtigere og mere fleksibelt at afgive en bestillingsordre. Med den nye app R-M
Mobile Order, kan kunder bestille R-M produkter på deres smartphone. Dette betyder at
produkterne nu nemt og gratis kan scannes og bestilles, direkte med den nye R-M app.
Af sikkerhedsmæssige årsager, sker registrering med login og skal bekræftes af den enkelte R-M
kundekontakt.
Den innovative app R-M Mobile Order er gratis tilgængelig til download på smartphone eller tablet
og gør bestillingsprocessen endnu mere dynamisk. Proceduren er enkel: Log in og benyt
søgefunktionen til at finde det ønskede produkt. Du kan også vælge at indtaste produktkoden eller
bruge favoritlisten. Herudover kan du også scanne EAN-koden direkte fra produktet, hvor du
efterfølgende indtaster det ønskede antal. Bestillingen er nu registreret og din ordre vil blive
behandlet.
Den gratis app R-M Mobile Order er nu tilgængelig fra iTunes App Store, Google Play og Windows
Store. Brugerfladen tilpasser sig helt automatisk til den enhed du benytter. På kontoret eller på
værkstedet behøver kunden nu kun deres smartphone og ordren kan sendes med det samme.
Med R-M Mobile Order er det nu nemmere og hurtigere end nogensinde at lægge en ordre.
R-M Automotive Refinish Paints: en vigtig del af BASF`s Coatings Division
BASF markedsfører et omfattende sortiment af autolak-systemer under brandet R-M og fokuserer på
miljøeffektive, vandfortyndbart baselak og lak med højt tørstofindhold. Ved at anvende disse
systemer imødekommes alle krav om reduktion af opløsningsmidler hvor som helt i verden og hvad
angår udseende og modstandsevne lever produkterne op til samme kvalitetsstandarder som
opløsningsmiddelindeholdende lak. På dette område tilbyder virksomheden en lang række af
tjenesteydelser for at understøtte dets kunder. R-M’s lak er godkendt til eftermarkedsreparationer af
de fleste førende bilproducenter og vælges af verdens mest prestigefyldte bilselskaber til deres
farveekspertise.

R-M Automotive Paints
Kontakt: Michael Wiborg Telefon: + 45 20 81 10 89
E-mail: michael.wiborg@basf.com

