Si vols un Ford,
pensa en Covesa

40 anys

de trajectòria,
el nostre
motor de futur
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expertos en compresores
Compresores lubricados y exentos de aceite
Rotativos y alternativos
Tratamiento del aire comprimido
Generadores de gases
Gestión de instalaciones
Instaladores autorizados

www.compresorescomtabe.com

www.jsespana.es

Especialistas en
Transformaciones Isotérmicas
Furgones Frigoríﬁcos
Isotermos y
Vehículos Especiales

Servicios integrales de limpieza,
mantenimiento, D+D+D, jardinería, lavandería,
vending, suministro de consumibles...
93 892 17 20 • www.romu.es

COVESA va iniciar la seva exitosa trajectòria a Badalona
coincidint amb la posada en marxa de la planta Ford
d’Almussafes que va consolidar la presència de la marca a
Espanya i va multiplicar la producció per a la resta del continent
europeu.
COVESA representa tot un exercici de visió i emprenedoria
continuat amb un creixement constant, en línia amb el progrés
de la societat a la qual pertany i amb presència a les províncies
de Barcelona i Girona, consolidant-se, any rere any, com a líder
en vendes de vehicles Ford a particulars a Catalunya.
Per a COVESA, la confiança dels nostres clients durant aquests
40 anys de trajectòria és el nostre motor de futur.

La plena satisfacció del client és
el valor que ha fet de COVESA el
grup de concessionaris oficials
Ford de referència a Catalunya

Ens apassionen els cotxes i cuidem als qui els condueixen.
Sota aquesta premissa, amb la fiabilitat de Ford i la vocació
de servei al client es configura la fórmula que des de fa
més de quatre dècades sitúa COVESA com la xarxa de
concessionaris Ford de referència a Catalunya.
Troba el vehicle que millor s’adapta a tu i a les teves
necessitats entre tota l’eficient i còmoda oferta de
Ford. Disposes de més de 25.000 m 2 d’exposicions i set
funcionals punts d’atenció prevenda i postvenda, situats
a Badalona, Blanes, Girona, Martorell, Mataró, Mollet del
Vallès i Terrassa, d’entre els quals destaca el de Badalona,
segon Ford Store més gran d’Europa.
Com a client de COVESA, ets el nostre principal actiu i, per
això, posem a la teva disposició l’experiència professional
i el treball personal de més de 150 especialistes per
assessorar-te en la teva decisió.
A COVESA també disposem d’un departament específic
de gestió integral de flotes d’empresa, amb nombrosos
avantatges com la prioritat a taller, descomptes en mà
d’obra i vehicles de substitució.

Per estar a prop teu, hem fet
una decidida aposta per les
noves tecnologies i pel patrocini
d’entitats locals

Tu fas créixer COVESA i per assolir el nostre ferm propòsit
de fer-te la vida més senzilla estem a l’avantguarda en
innovació.
Un ampli ventall de plataformes digitals fa un pas més cap
a la total proximitat amb el client, que pot sol·licitar des
de cita prèvia a taller a la pàgina web fins estar al corrent
de totes les novetats de Ford i de COVESA a través de les
xarxes socials, del catàleg en línia o de la revista digital
ClubCovesa.
A més, volem formar part del teixit social del nostre entorn
i, amb aquesta finalitat, apostem pel patrocini d’equips i
esportistes representatius de les comarques on hi tenim
presència.
Creiem en la integració mitjançant ambaixadors que
transmetin els nostres valors: treball en equip, compromís,
estabilitat i sinceritat.
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