
 
 

PRESSEMELDING 

R-M Automotive Refinish 

NÅ KAN DU BESTILLE PRODUKTER FRA R-M® VIA SMARTTELEFONEN, 

RASKT OG ENKELT DØGNET RUNDT: MED APPEN R-M® MOBILE 

ORDER 

Nå er det enda enklere og mer fleksibelt å bestille varer. Med den nye appen R-M Mobile Order 

kan kundene bestille R-M-produkter på smarttelefonen. Produktet kan enkelt skannes og bestilles 

direkte med den gratis R-M-appen. Av sikkerhetsmessige grunner krever bestillingen en innlogging, 

og bekreftes av spesifikke R-M-opplysninger.  

Den innovative appen R-M Mobile Order er tilgjengelig gratis til smarttelefon og nettbrett, og gjør 

bestillingsprosessen enda mer dynamisk. Prosedyren er enkel: logg inn og bruk søkefunksjonen for å 

finne produktene. Alternativt kan du bruke favorittlisten eller skanne strekkoden på produktet uten å 

skrive noe. Så er det bare å anngi ønsket mengde og sende. Og så er ordren allerede på vei. 

Den gratis appen R-M Mobile Order er tilgjengelig i iTunes App Store, Google Play og Windows Store. 

Brukergrensesnittet tilpasses automatisk enheten du bruker. Om det er på kontoret eller i verkstedet 

kan kunden enkelt ta smarttelefonen sin og sende bestillingen på et øyeblikk. 

Med R-M Mobile Order er det enklere og og raskere enn noensinne å bestille varer. 

 

R-M Automotive Refinish Paints: en viktig del av BASF Coatings 

BASF markedsfører et omfattende utvalg av lakksystemer for kjøretøyreparasjon under R-M-merket. 

Det legges spesiell vekt på økologisk effektiv vannbasert lakk og høyfast lakk Ved å bruke disse 

systemene, overholder man alle lovmessige løsningsmiddelreduserende krav hvor som helst i verden, 

og når det gjelder utseende og motstand, oppfyller produktene de samme kvalitetsstandardene som 

løsningsmiddelbasert lakk. På dette området tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester for å støtte 

sine kunder. R-M Automotive Refinish Paints er godkjent av de fleste ledende bilprodusenter for 

ettermarkedet-reparasjon og blir valgt av verdens mest prestisjefylte bilfirmaer for sin 

fargeekspertise. 

 

 



 
 

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:  

R-M Automotive Paints - Clermont-de-l'Oise (Frankrike)  
Kontakt: Michael Wiborg 
Telefon: + 45 20 81 10 89 
E-post: michael.wiborg@basf.com 

 


