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Fascinující diagnostické systémy, služby a koncepty 
pro servisní dílny užitkových vozidel

Kromě naší multi-značkové diagnos-
tiky nabízíme rovněž rozsáhlé služby, 
osobní poradenství, hotline pro pro-
dukty a pro automobilovou techniku, 
školení pro uživatele a atraktivní 
nabídky financování a leasingu. 
Protože potřeby našich zákazníků 
jsou velmi rozdílné, postavili jsme 
naši nabídku WABCOWÜRTH velmi 
flexibilně a modulárně. Nezávislý 
servis užitkových vozidel má odlišné 
požadavky na diagnostiku a jinou 
strukturu nákladů než servisní síť 
velkého výrobce vozidel, servisní 
dílna dopravní společnosti nebo 
přepravní služby potřebuje jiné 
systémy než specialista na trans-
portéry a přípojnou techniku. Od 
WABCOWÜRTH dostanou všichni 
zákazníci přesně to, co potřebují.

TRAINING

Údržba a opravy motoru, převodovky, brz-
dové soustavy a systémů jízdních asistentů 
dnes vyžadují enormní odborné znalosti 
a výkonné nástroje. Kvůli složitosti těchto 
systémů a vysokému tempu vývoje techniky 
je nutná stálá aktualizace. Zajistíme Vám 
přehled a pomůžeme Vám udržet si Váš 
personál a techniku nestále na nejvyšší 
úrovni. Nabízíme Vám internetové kurzy 
E-Learning a technická školení od našeho 
partnera WABCO. Firma WABCO poskytuje 
v programu WABCO University rozsáhlou 
nabídku školení pro servisní dílny.

E-Learning
WBT (Web Based Training) – to znamená 
učení se pomocí počítače kdy a kde sami 
chcete. Vše, co potřebujete, je počítač s 
připojením na internet. Všechny kurzy byly 
vytvořeny naším partnerem - firmou WABCO 
a jsou postaveny na nejmoderněších 
dostupných technologiích. I složité obsahy 
jsou v nich názorně zprostředkovány slovem 
i obrazem. Animace a videa zpestřují výklad 
a dělají jej zajímavějším. Úkoly, otázky a 
záverečný test zajišťují úspěch v učení. 
Určete si vlastní tempo učení a ušetřete čas 
a náklady za ubytování a cestu. Aktuální 
přehled nabídky kurzů neleznete na interne-
tové stránce: hhtp://wbt.wabco.info
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Hotline pro techniku užitkových vozidel
Přes tuto naši službu Vám budou 
zodpovězeny Vaše otázky týkající se vozidel. 
Hotline pro techniku užitkových vozidel je k 
dispozici v různých jazycích na telefonním 
čísle +491805997222 od pondělí do soboty.
Naše provozní hodiny jsou:
Pondělí – pátek: 8:00 – 18:00 hodin
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin (jen německy)
Hotline pro techniku užitkových vozidel si 
můžete i předplatit.

FINANCOVÁNÍ

Leasing – jedna smlouva – mnoho výhod
V porovnání s klasickým financováním 
prostřednictvím bank Vám nabízí naše 
leasingová smlouva množství výhod. 
S WABCOWÜRTH profitujete:
• Šetření Vaší likvidity: uzavření  
 leasingové smlouvy nezasahuje do Vašich  
 bankovních úvěrů.
• Zajímavé přednosti danění: leasingové  
 splátky se vykazují a daní jako provozní  
 náklady.
• Investice podle potřeb: investujte v  
 případě potřeby, ne jen při disponibilitě  
 Vašeho úvěrového rámce.
• Nejmodernější diagnostické systémy:  
 po uplynutí smlouvy vraťte Váš  
 diagnostický systém zpět a rozhodněte  
 se opět pro nejnovější stav techniky. 

Přímý nákup
Samozřejmě můžete náš diagnostický 
systém koupit i přímo na fakturu.

Technická školení
Pouze ten, kdo má znalosti o aktuálním 
stavu techniky a nebojí se nových výzev, dis-
ponuje sebevědomím a schopnostmi vyřešit 
bez obtíží úkoly i v budoucnosti. Technická 
školení pořádá náš partner - firma WABCO. 
Tyto technické tréninkové kurzy se orientují 
bezprostředně na praxi v oboru.
Další informace najdete také na internetové 
stránce: www.wabco-university.com

HOTLINE

S naší hotline pro produkty a pro automo-
bilovou techniku nabízíme všem uživatelům 
okamžitou pomoc na telefonu.

Hotline pro produkty
Naše hotline pro produkty zodpoví všechny 
Vaše dotazy 
k multi-značkovému diagnostickému 
systému W.EASY. Hotline pro produkty je k 
dispozici v různých jazycích na telefonním 
čísle +491805997111 od pondělí do soboty .
Naše provozní hodiny jsou:
Pondělí – pátek: 8:00 – 18:00 hodin
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin (jen německy)

Naši kolegové se těší na Vaše zavolání.*
*??? Price from CZ and SK ??? 


