…Vaše budoucnost
Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk
a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu
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Program výměny baterií

Program výměny baterií

Ulehčení výměny baterií
pro naše partnery
Investujeme do úspěchu vašeho servisu, pomáháme vám růst a prosperovat.
Vyvinuli jsme proto Synergy, nový program od Exide Technologies, který
ulehčuje výměnu baterie, redukuje mzdové náklady a pomáhá zvýšit
proﬁtabilitu vašeho podnikání.

Prostřednictvím našich zkušeností z prvovýroby jako první vidíme, že baterie jsou vyspělejší než kdykoliv před tím. Pro
všechny je to pozitivní vývoj, přinášející ale technologické výzvy, které vyvolávají jisté nejasnosti na současném trhu.
Exide reaguje na tyto problémy, vyvinul nový program, aby osvobodil své partnery od zvyšování nákladů a překážek
spojených s výměnou baterie. Čtěte dále pro zjištění kroků, které jsme učinili, aby vše bylo jednodušší a efektivnější
pro vaše podnikání.

Vaše cesta jak zjednodušit výměnu baterie

Fakta o výměně baterie >>
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1.

Příprava vašeho servisu
pro budoucnost
Synergy je nový program společnosti Exide, který vám pomáhá překonat
náročnost výměny baterií v nejnovějších automobilech současnosti. Synergy
také připraví vaše podnikání na nevyhnutelný vývoj baterií zítřejška.

V moderních automobilech je baterie podstatně důležitější

V návaznosti na potřeby prodejců společnosti Exide a širší trh

součástí elektronického řídícího systému vozidla. Již nemůžete

náhradní spotřeby, mnozí dodavatelé diagnostického vybavení

jen vyjmout baterii a nahradit ji jinou.

budou pracovat na aktualizaci softwaru, aby servisy mohli více
efektivně řídit výměnu baterie. To vám umožní ušetřit peníze

Je zapotřebí zvážit vliv na nastavení řídící jednotky vozidla

a získat maximum z vašeho existujícího vybavení.

a možnost zobrazení výstražné zprávy na přístrojové desce.
Je třeba také zvážit možné skryté vlivy na technologii, která

Pro více informací a zjištění zda získáte aktualizaci, kontaktujte

spojuje baterii s vozidlem, jako jsou pohonné jednotky

vašeho dodavatele diagnostického vybavení.

systému start-stop.
Většina servisů již má diagnostické vybavení (přibližně 90%)
Exide našel cestu jak pomoci při těchto problémech a připravit

a převážná část získá softwarovou aktualizaci umožňující

váš servis na budoucnost.

výměnu baterií při použití jejich stávajícího vybavení. Pro
servisy, které v současnosti nemají diagnostické vybavení

Některé diagnostické přístroje nebyly schopné spolehlivě řídit
vztah mezi vozidlem a baterií, což přinášelo zbytečné mzdové
náklady do vašeho podnikání.
Aby se tato situace zlepšila, setkal se Exide s mnoha dodavateli
diagnostického vybavení a sdílel názory našich zákazníků.

(přibližně 10%), jsme vyvinuli zařízení pro výměnu baterie,
které pomáhá vyřešit mnoho problémů, kterým čelíte - a stojí
pouze zlomek ceny toho, co zaplatíte za tradiční vybavení
dostupné na trhu.

90% trhu

spojených s výměnou baterie pro servisy s nebo bez

Většina servisů již vlastní diagnostické vybavení a mnoho
z nich bude schopno řídit výměnu baterie pomocí vybavení,

diagnostického vybavení. Umožní vám využít váš čas

které již vlastní.

a peníze efektivněji a soustředit se na rozvoj vašeho

Pokud vlastníte diagnostické vybavení, které ještě

podnikání. S potěšením jsme zaregistrovali, že mnozí

v brzké době aktualizaci softwaru, která vám poskytne

jejich software a tak vám pomoct se připravit

potřebné funkce.

”
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S vybavením

neumožňuje výměnu baterie, dostanete pravděpodobně

dodavatelé diagnostického vybavení plánují aktualizovat

na budoucnost.

Připravte
váš servis

“

Exide Synergy program se zaměřuje na vyřešení problémů

Servisy bez diagnostického vybavení můžou vyměnit baterie
pomocí nového nástroje na výměnu baterií BRT-12 od Exide.
Umožní vám provádět servis baterií moderních automobilů,
získat větší tržní podíl a ochránit vaši pozici v narůstajícím
konkurenčním prostředí.
Zařízení BRT-12 na výměnu baterie stojí méně, než kterékoliv
jiné na trhu.

Bez
vybavení

10% trhu

Fakta o výměně
baterií
Je zde dost nejasností kolem výměny baterie v moderních automobilech.
Zde je přehled výzev s kterými se můžete setkat a způsob jejich vyřešení
pro vaše zákazníky.

Kódy nejsou vždy zapotřebí
Někteří výrobci vyžadují zadání kódů baterií do řídící jednotky
při výměně baterie. V mnoha případech můžete jednoduše
zadat libovolné číslo a to bude dostačující. Nový nástroj na
výměnu baterií BRT-12 od Exide přichází s mnoha nahranými

Exide vyvinul program, který pomáhá servisům šetřit peníze
a získat co nejvíce z jejich existující technologie. Vyvinuli jsme
dvě řešení, každé zaměřené na vaše podnikání a již vynaložené
investice.
Servisy s diagnostickým vybavením

kódy, které jsou požadované a v mnoha případech může také
vyvolat poslední zadaný kód.

Pokud již vlastníte diagnostické vybavení s největší
pravděpodobností obdržíte softwarovou aktualizaci, která vám

Chybová zpráva na přístrojové desce

umožní výměnu baterie bez dodatečného vybavení.

Během práce na vozidle se velice často zobrazí chybová zpráva

Exide chce chránit vaši existující investici a proto jsme byli

na přístrojové desce. V případě baterií se chybová zpráva

odhodlaní najít řešení, které bude pracovat v součinnosti

zobrazí i pokud je nutné baterii vyměnit.

s vaším existujícím diagnostickým vybavením - abychom vás

Po výměně baterie může chybová zpráva zůstat na
přístrojové desce dokud systém nezaregistruje, že výměna

nevystavovali dodatečným nákladům.
Servis bez diagnostického vybavení

proběhla. Systém můžete aktualizovat použitím vhodného
diagnostického vybavení nebo pomocí nástroje Exide BRT-12

Servis bez diagnostického vybavení může od Exide

a chybová zpráva zmizí.

Technologies získat nástroj na výměnu baterií BRT-12. Tento
nástroj vám poskytne požadované možnosti za cenu, kterou
si můžete dovolit.

Bez
vybavení

S vybavením

Servisy
s diagnostickým vybavením
Od vašeho dodavatele diagnostického vybavení pravděpodobně obdržíte
aktualizaci softwaru pro vaše existující vybavení umožňující řídit výměnu
baterie. Nyní můžete zredukovat čas potřebný pro servis baterií a chránit
vaši investici a diagnostické vybavení.

Některé diagnostické přístroje nebyly schopny správné

Jak bude na silnicích přibývat nových automobilů, budete

výměny baterií u některých nových technologických platforem.

čím dál více závislý na technologii pro výměnu a řízení

Pro vyřešení tohoto problému se Exide sešel s mnoha

baterie. Vaše existující diagnostické vybavení bude s největší

dodavateli diagnostického vybavení a vysvětlil jim proč naši

pravděpodobností aktualizováno pro zvládnutí tohoto

zákazníci potřebují novou funkcionalitu pro řízení výměny

požadavku, aby jste se vyhnuli jakékoliv nákladné investici

baterií.

do nového zařízení.

Mnoho dodavatelů diagnostický přístrojů oznámilo, že plánují

Kontaktujte vašeho existujícího dodavatele diagnostického

představení aktualizace softwaru, aby vám poskytli potřebnou

vybavení a zjistěte zda obdržíte aktualizaci.

funkcionalitu na zjednodušení výměny baterií.
Jakmile je aktualizace instalovaná, stane se výměna baterie
Baterie automobilu je čím dále více důležitá. Zavedením
systémů start-stop a regeneračního brždění jsou dnes baterie
velice úzce spojené z celkovou konstrukcí vozidla. Z tohoto
důvodu musí být baterie centrálně řízené v rámci vozidla
a proto potřebujete novou funkcionalitu ve vašem
diagnostickém vybavení.

mnohem jednodušší a efektivnější.
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Servisy bez
diagnostického vybavení
Získej nový nástroj na výměnu baterie od společnosti Exide a učiňte
výměnu jednodušší. Jak se vozový park vyvíjí, BRT-12 ochrání váš podíl
na trhu a pomůže vám získat nové zákazníky, kteří vlastní technicky
nejvyspělejší automobily.

BRT-12 se vyhýbá složitosti komplikovanějších produktů. Proto je
jednoduchý na použití, vysoce efektivní a dostupný za cenu kterou
si můžete dovolit.
Připojte ho k vozidlu a postupujte krok
za krokem podle instrukcí na displeji.
Vymažte všechny chyby na přístrojové
desce a lehce nainstalujete baterie.
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Představujeme BRT-12
Vyměňte baterii a vymažte chyby
na přístrojové desce.

Lehce čitelný OLED displej
s vysokým kontrastem

S BRT-12 můžete vyměnit baterii bez námahy.
Při instalaci nové baterie vám umožní překonﬁgurovat
systém, vložit informace nové baterie a zobrazit detaily
současné baterie. Exide také plánuje představovat nové
aktualizace pokrývající více vozidel podle vývoje trhu.
Výběr z dvanácti
S BRT-12 získá váš servis tržní podíl, tak jak

evropských jazyků

směřuje vozový park k novějším vozům.

Ruční a chráněný
pryžovým krytem

Šest tlačítek
pro úplné ovládání

Napájený z 12 voltové

Připojte k vašemu PC
pro instalaci nejnovějších
aktualizací

Bez
vybavení

diagnostické zásuvky J1962
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Exide Technologies
Na Výsluní 201/13, 110 00 Praha 10
tel./fax: +420 226 002 378
www.exide-cz.cz • exide@exide-cz.cz

