Foi Celebrado entre a SOMA e DFSK Ibérica, um acordo
de distribuição exclusiva de todo o portefólio DFSK para
Portugal, com efeito a partir do passado dia 07-04-2016.

Foto1
Foto1: equipa SOMA com o CEO
da DFSK Ibérica, Domingo Giner.
Foto 2: Acordo entre a SOMA e a
DSFK Ibérica.
Domingo Giner com os Gerentes
da SOMA, Rui Gama e Fernando
Oliveira.
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A história da DFSK começa com a fundação da Dongfeng Motor
Group, conhecida como DFM, em 1969 e desde então tem
protagonizado o desenvolvimento da industria automóvel.
Depois de 30 anos de trabalho, o fabrico de veículos
comerciais, de passageiros, acessórios e motores representam
os pontos fortes deste grupo de empresas. No início do novo
milénio, a DFM concentra os seus esforços em conseguir uma
participação importante no competitivo mercado internacional. A
DFM rapidamente expandiu o seu negocio de veículos de
passageiros, aliando-se a empresas do ramo automóvel lideres
a nível internacional. Com êxito desenvolveu alianças
estratégicas para a fabricação de veículos de passageiros com
Nissan, Honda, Peugeot, Citroen, Kia Motors e Renault.
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Quem é a DFSK?

A DFM celebra uma aliança com a Dong Feng Sokon em 2003
e converte-se em DFSK. Os dois grupos que se decidem unir
são especialistas no setor de utilitários e produzem uma grande
variedade de veículos. Os veículos da marca DFSK contam com
as características e os desenhos mais adequados para cada
negócio, disponibilizando suporte técnico especializado de
acordo com as necessidades de cada cliente. Hoje DFSK é uma
das 3 maiores fábricas do ramo automóvel na Ásia. A marca
está presente em cerca de 60 países que incluem mercados
como, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Suiça, Alemanha,
Itália, Canadá, Austrália, América do Sul, Ásia, África, entre
outros.
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A DFSK alcançou os certificados internacionais de qualidade ISO9001, 3C,
certificação ambiental entre outros e superou todas as exigências das
homologações Europeias.
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Travessa do Navega 326A
Olho marinho Arada

tlf. 256 580 610 | fax 256 580 615
Apoio ao Cliente:
tlf. 256 580 613 | soma@soma.pt

www.dfsk.pt
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www.soma.pt

