
                            
  

Dunlop tem primeiro Truck Center em Campinas  
Loja oferece toda gama de produtos da marca com foco em caminhões 

 
Desde o começo deste mês de dezembro, a cidade de Campinas, no interior do estado 
de São Paulo, conta com um novo Truck Center Dunlop, especializado em veículos 
pesados. 
 
Parceria com o Ponto 5, distribuidor oficial da marca na região, a nova loja se une as 
outras três unidades da rede na cidade voltadas a carros de passeio e localizadas nos 
bairros do Jardim Guanabara, Nova Campinas e Ponte Preta. 
 
O primeiro Truck Center Dunlop da cidade de Campinas oferece toda a gama de 
produtos da marca e além de receber caminhões, está preparado para atender veículos 
de todos modelos. 
 
Entre os serviços disponíveis estão: alinhamento, balanceamento, freio, suspensão, 
recapagem, entre outros. 
 
A equipe especializada do local oferece atendimento de qualidade e cuidados com os 
veículos dos clientes. 
 
Localizado na Rua Batista Raffi,nº 1159, Jardim Aparecida, o Truck Center funciona de 
segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. 
 
“A inauguração do Truck Center na cidade de Campinas reforça a nossa estratégia de 
ampliar a oferta de produtos e serviços para os veículos pesados. Queremos 
compartilhar nossas experiências positivas com os motoristas da região”, diz Rodrigo 
Alonso, Gerente Sênior de Vendas e Marketing da Dunlop no Brasil. 
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Sobre a Dunlop 
A Dunlop é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries, com sede mundial no 
Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos de prova. Os pneus 
Dunlop são produzidos em doze fábricas e estão presentes em mais de 100 países, 
incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China, Turquia e Europa. A 
fábrica da Dunlop no Brasil é a mais moderna unidade fabril de pneus do País, sendo a 
única a produzir os pneus com a tecnologia TAIYO (Sun) System, Sistema de 
Fabricação de Pneus Sem Emendas, garantindo maior precisão e segurança. 
Localizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, recebeu mais de 
R$ 1,42 bilhão em investimentos desde sua inauguração em outubro de 2013 e suas 
expansões. A empresa comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs 
e caminhões. Visite e acompanhe a Dunlop Brasil: www.dunloppneus.com.br e 
www.facebook.com/dunlopbrasil.  
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