INTERCARS FLEET PROGRAM
E-BOOK:
AKO NA JEDNOTNÚ SPRÁVU
VOZOVÉHO PARKU?

ÚVOD
Optimalizácia nákladov, zredukovanie zbytočnej administratívy,
lepšia kontrola. Ak ste majiteľom firmy, ktorá využíva
vozový park, alebo ste priamo jeho správcom, s veľkou
pravdepodobnosťou je dosiahnutie týchto bodov vašim cieľom.
InterCars Fleet Program vám svojimi výhodami a kvalitnými
službami ponúka riešenie, ktoré práve hľadáte.
Tento e-book je určený majiteľom firiem, prevádzkovým
manažérom a všetkým tým, ktorí majú priamu kontrolu nad
vozovým parkom. Pri jeho čítaní sa dozviete, prečo je jednotná
správa vozového parku ideálnym riešením, ktoré vám ušetrí čas
aj peniaze.
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AKÉ SÚ VÝHODY JEDNOTNEJ
SPRÁVY VOZOVÉHO PARKU?

SERVIS VOZIDIEL JE DNES PRE MNOHÉ SPOLOČNOSTI KĽÚČOVÝ. AK ROZHODUJETE O NÁKLADOCH
A STE ZODPOVEDNÝ ZA VOZOVÝ PARK, MALI BY STE BRAŤ DO ÚVAHY NIELEN CENU, ALE AJ KVALITU
A ROZSAH SERVISNÝCH SLUŽIEB. VIETE, AKÉ SÚ NAJVÄČŠIE VÝHODY JEDNOTNEJ SPRÁVY VOZOVÉHO
PARKU?

LEPŠIA KONTROLA VOZOVÉHO PARKU
Každá spoločnosť chce vedieť, čo sa pri servisovaní bude diať s jej autami
a za čo všetko bude platiť. Centrálny manažment vozového parku
InterCars Fleet Program umožňuje zákazníkom určiť rozsah opráv
schválením kalkulácie ešte pred otvorením zákazky a vykonaním
servisnej činnosti. Tým získate kompletný prehľad o opravách a zároveň
budete môcť vopred optimalizovať svoje náklady.
Chceli by ste mať 100 % prehľad aj o každej jednej oprave?
Prostredníctvom unikátnej softvérovej aplikácie môžete jednoducho
objednať svoje vozidlá do servisu aj online.
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Operátor vás bude informovať o voľných termínoch na základe vašich
požiadaviek a pravidelné notifikácie vám sprehľadnia absolvované
servisné úkony. Prihlásiť sa do aplikácie môžete aj prostredníctvom svojich
smartfónov, či už máte IOS alebo Android.

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU
Využívať rôzne servisy s rozdielnymi cenami, kvalitou služieb a rozdielnou
úrovňou komunikácie so zákazníkmi je únavné, vedie k nedorozumeniam
a nespokojnosti. Jednotnou správou vozového parku si zabezpečíte
rovnakého servisného aj fakturačného partnera. Nielen, že si budete istí
vyrovnanou kvalitou služieb, ale takisto vám to pomôže zjednotiť náklady.
Výhodou jednotnej správy vozového parku je aj široké pokrytie. V rámci
InterCars Fleet Programu môžete navštíviť viac ako 105 servisných
stredísk po celom Slovensku. Dodržiavame v nich vysoké štandardy,
odbornosť i úroveň poskytovaného servisu, a aj preto sú súčasťou
medzinárodnej siete autoservisov Q-service.

KVALIFIKOVANÁ POMOC OD ZAČIATKU
Nemáte dostatočné znalosti o poruchách a následnom servisovaní
vozidiel? V takom prípade je nesporným benefitom call-centrum, kde by
vám mali vedieť operatívne pomôcť. Pracovníkmi call-centra v InterCars
Fleet Programe sú fundovaní technici, ktorí aj na diaľku vedia určiť
prvotnú diagnostiku vozidiel.
Na základe tejto diagnostiky a miesta, kde sa vám stala porucha, vám
poradia, či s autom pokračovať ďalej, alebo odporučia to najvhodnejšie
servisné stredisko. Takisto vám vedia vypočítať približnú cenu
predpokladaných servisných úkonov.
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NADŠTANDARDNÁ KVALITA ŠTANDARDNÝCH
SLUŽIEB
Záručný i pozáručný servis, pravidelné servisné prehliadky a široká
ponuka originálnych, resp. kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov
by v ponuke vášho servisu nemali chýbať. Služby ako pick-up service,
poskytnutie náhradného vozidla, sezónne uskladnenie pneumatík
alebo možnosť odtiahnutia vozidla sú pre InterCars Fleet Program
samozrejmosťou.
Dobrý servisný program vám ušetrí nielen peniaze, ale najmä čas,
ktorý je dnes vzácnou komoditou. Úspora aj niekoľ kých dní pri
sezónnom prezúvaní pneumatík vie byť pri vyššom počte vozidiel veľmi
podstatná. Rýchly prehľad nákladov, vopred určený rozsah opráv, široké
pokrytie, kvalifikovaní zamestnanci a zabezpečenie opravy bez nutnosti
vycestovania z firmy, to všetko je súčasťou kvalitnej jednotnej správy
vášho vozového parku.

ICFLEET.SK
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SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU:
AKO MI POMÔŽE ZNÍŽIŤ
NÁKLADY?

JEDNOU Z HLAVNÝCH VÝHOD FLEET MANAGEMENTU JE REDUKCIA NÁKLADOV NA PREVÁDZKU
VOZOVÉHO PARKU, ZVÝŠENÁ EFEKTIVITA VYUŽÍVANIA VOZIDIEL A OPTIMALIZÁCIA EFEKTIVITY
PREVÁDZKY A VODIČOV POMOCOU GPS. DOBRE NASTAVENÝ FLEET SERVICE MÔŽE SVOJIM
ZÁKAZNÍKOM ZNÍŽIŤ NÁKLADY KONKRÉTNYMI KROKMI. AKO NA TO?

AKO FLEET SERVICE ZNIŽUJE NÁKLADY
NA PREVÁDZKU VOZOVÉHO PARKU?
Dlhodobo podnikáte v oblasti logistiky? Vo veľkej miere využívate
dopravné prostriedky pre svoj biznis? Znižovaniu nákladov a optimalizácii
prevádzky vozového parku by ste v takom prípade mali venovať zvýšenú
pozornosť.
Rastúce ceny pohonných hmôt, legislatívne poplatky, právne náležitosti
a náhradné diely, či náklady na každodennú údržbu môžu na konci
mesiaca dosiahnuť vysokú sumu. Čím viac vozidiel má váš vozový park,
tým je táto suma vyššia a vašim cieľom by malo byť ju optimalizovať.
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Zníženie nákladov vám pomôže zefektívniť vaše výdavky na podnikanie
a investovať ich napríklad do rozvoja spoločnosti. Zabezpečte si kvalitný
fleet program pre manažment a správu vozového parku. Čo tým získate?
Kontrolu nad rozsahom opráv na jednotlivých vozidlách. Správne
zvolený fleet program by vám to mal umožňovať,
kalkuláciu opráv môžete schvaľovať ešte pred samotným
servisom, aby ste mali lepší prehľad o výdavkoch,
kvalitné náhradné diely, ktoré majú dlhšiu životnosť a sú
certifikované výrobcom. Šetrenie na náhradných dieloch
sa z dlhodobého hľadiska nevypláca.

FLEET PROGRAM SPOLOČNOSTI INTER CARS
V rámci nášho fleet programu garantujeme všetky tri vyššie spomenuté
body. Pomôžeme vám získať kontrolu nad vozovým parkom
a optimalizáciou jeho prevádzkových nákladov.
Výhodou je, že si môžete sami určiť rozsah a frekvenciu opráv a
schválením kalkulácie ešte pred začatím zásahov do auta. Takto nikdy
nezostanete nemilo prekvapený, keď dostanete faktúru za servis auta
z vášho vozového parku.
V programe Intercars Fleet Program neplatíte žiadny ďalší paušálny
poplatok za správu vozového parku. V oblasti náhradných dielov tak
napríklad dosiahnete predpokladané úspory až o 30 % a v prípade, že sa
vám vozidlo pokazí, poskytneme vám náhradné po dobu opravy.
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ĎALŠIE TIPY NA ZNÍŽENIE NÁKLADOV
Okrem výberu správneho partnera sa zamerajte aj na nasledovné body.
Získate tak lepšiu kontrolu nad cenou vášho vozového parku a jeho
prevádzky:
pravidelná údržba a servis, o ktorú sa vám postarajú v správe
vozového parku. Vyššie výdavky na prevádzku vozového parku
najčastejšie pochádzajú z nepravidelnej údržby,
naplánujte si údržbu a servis ako rutinu, bude to viesť k dlhšej
životnosti vozidiel a v konečnom dôsledku k znižovaniu výdavkov
na opravy,
znížte veľ kosť vášho vozového parku a používajte svoje vozidlá
častejšie,
vypočítajte si celkovú prevádzkovú sumu jedného vozidla. Možno
prídete na to, že ak začnete svoj vozový park využívať efektívnejšie,
môžete ho pri správnom manažmente optimalizovať a jazdiť
na vozidlách, ktoré už vlastníte.
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FLEET SERVIS: KEDY SA OPLATÍ
VYUŽÍVAŤ SPRÁVU VOZOVÉHO
PARKU?

VLASTNÍTE ALEBO SA STARÁTE O VOZOVÝ PARK A POTREBUJETE ZEFEKTÍVNIŤ JEHO PREVÁDZKU
A ZNÍŽIŤ VÝDAVKY? POTOM BY STE MALI VYSKÚŠAŤ FLEET SERVIS, EFEKTÍVNE RIADENIE A SPRÁVU
VOZOVÉHO PARKU. PREČÍTAJTE SI, AKÉ SÚ VÝHODY FLEET SERVISU A PRE KOHO JE URČENÝ.

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU: KEDY SA OPLATÍ?
V prípade, že vaša spoločnosť vlastní viac ako 10 vozidiel, určite viete, že
starostlivosť o prevádzku vozového parku je legislatívne náročná. Táto
náročnosť navyše stúpa s počtom vozidiel.
Správa vozového parku je služba, ktorá vám umožní odstrániť alebo
minimalizovať riziká spojené s investíciami do vozidiel, zvýšiť efektívnosť,
produktivitu a znížiť celkové náklady na dopravu a zamestnancov. Tiež
zabezpečuje 100 % súlad s právnymi predpismi, povinnosťami
a starostlivosťou o jednotlivé vozidlá.
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PÄŤ NAJVÄČŠÍCH VÝHOD SPRÁVY VOZOVÉHO
PARKU
Jednotná cena prác vo všetkých servisných strediskách na celom
území Slovenska – nech už sa rozhodnete navštíviť ktorýkoľvek
z našich servisov, garantujeme vám rovnakú cenu všetkých
pracovných úkonov,
určenie rozsahu prác a schválenie kalkulácie ešte pred otvorením
zákazky – získate väčšiu kontrolu nad vozovým parkom
a optimalizujete svoje náklady,
vyškolené call-centrum – call-centrum zložené z vyškolených
technikov, ktorí vám aj na diaľku vedia pomôcť so základnou
diagnostikou a poradiť, či pokračovať v ceste, alebo nie,
predĺženie životnosti vozidiel vďaka pravidelnému
servisu – pravidelné servisné prehliadky, kompletné mechanické
opravy, či bežná údržba, to všetko vám zabezpečí dlhú životnosť
vašich vozidiel,
profesionálne softvérové riešenia pre správu a riadenie zákaziek
autoservisu – celý proces objednávania, schvaľovania cenových
kalkulácií a informácií o stave a priebehu opráv viete vyriešiť
prostredníctvom unikátneho softvérového riešenia.
Vďaka využitiu najmodernejších informačných technológií
a vysokej úrovne podpory je Inter Cars Fleet program určený aj pre tých
najnáročnejších klientov. Zapojte sa do programu a vyskúšajte všetky
výhody a ďalšie doplnkové služby.

ICFLEET.SK
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FLEET SOFTWARE: AKO
FUNGUJE A NA ČO SLÚŽI?

JEDNOTNÁ SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU MÁ MNOŽSTVO NESPORNÝCH VÝHOD PRE VAŠE PODNIKANIE.
ŠETRÍ ČAS, PEŇAŽENKU A NAVYŠE VŠETKO VYBAVÍTE POD JEDNOU STRECHOU. ABY TOHO NEBOLO
MÁLO, PREDSTAVUJEME VÁM ĎALŠIU VÝHODU, KTOROU JE FLEET MANAGEMENT SOFTWARE.
VIETE, AKO FUNGUJE A NA ČO SLÚŽI?

PREČO MÁME VLASTNÚ SOFTVÉROVÚ
PLATFORMU?
Vytvorenie fleet management software bolo podmienené neefektívnou
a neprehľadnou komunikáciou s klientmi a zároveň s jednotlivými
servismi. Hľadali sme nástroj, ako komunikáciu zrýchliť, zefektívniť a ako
okamžite získať spätnú väzbu od klientov.
Vytvorili sme software, vďaka ktorému má klient 100 % prehľad o každej
oprave a môže prijímať pravidelné notifikácie všetkých servisných
úkonov. Informácie si môže pozrieť pohodlne z kancelárie cez svoj počítač,
alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie.
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AKO FLEET SOFTWARE FUNGUJE?
Plánujete objednať svoje vozidlá do servisu cez Inter Cars Fleet Program?
Celý proces objednávky vyriešite jednoducho prostredníctvom našej
platformy. Stačí postupovať nasledovne:
1. Vstúpite do aplikácie na svojom počítači alebo mobilnom
telefóne a zadáte objednávku,
2. po zadaní objednávky vás operátor informuje o voľných
termínoch,
3. na základe objednávky vám operátor takisto zašle cenové
kalkulácie opráv na schválenie,
4. podľa uváženia schválite termín aj cenové kalkulácie a vďaka
notifikáciám sledujete priebežný stav opráv vašich vozidiel.

13

Fleet management software slúži na okamžité vyjadrenie potreby od
najnižšej úrovne, teda od používateľov vozidiel. Klientom aj servisným
strediskám vďaka tomuto riešeniu odpadne množstvo každodennej
agendy spojenej s prijímaním a vybavovaním objednávok. Software pritom
nie je zahltený zbytočnosťami. Vystihuje aktuálnu potrebu vyriešiť danú
požiadavku.

ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKOV
Ako manažér vozového parku vo svoje MiFleet Zóne nájdete históriu
nákladov opráv, všetky potrebné dokumenty a podklady a takisto
kompletnú evidenciu vozidiel. Fleet management software vám prináša
efektívnu možnosť rozhodnúť sa, ako naložiť so svojim vozovým parkom.
Či už ste majiteľ firmy, prevádzkový manažér alebo office manažér,
software môžete bez problémov využívať. Získajte prístup k aplikácii už
teraz a vyriešte opravy svojho vozového parku od A po Z.

ICFLEET.SK
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VÝHODY PRAVIDELNEJ
ÚDRŽBY A PREHLIADOK
VOZIDIEL

S RASTOM ÚSPEŠNEJ FIRMY RASTIE AJ VÁŠ VOZOVÝ PARK. S VÄČŠÍM POČTOM ÁUT VŠAK PRICHÁDZA
VYŠŠIA PRAVDEPODOBNOSŤ NÁVŠTEVY SERVISU. VIETE, AKÉ SÚ VÝHODY PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY
A PREHLIADOK VOZIDIEL?

PRAVIDELNÉ NÁVŠTEVY AUTOSERVISU
Aby vaše autá boli funkčné, potrebujú aspoň minimálnu pravidelnú
údržbu. Vtedy sa na ne môžete spoľahnúť aj pri dlhých jazdách,
v akomkoľvek ročnom období a pri budúcom predaji budete mať
s technicky spoľahlivým vozidlom oveľa viac šťastia.
Nechcete, aby vás vaše automobily zradili niekde na diaľnici? Základnú
pravidelnú údržbu určite zvládnete aj sami, ak však máte na starosť väčší
vozový park, návštevy overeného autoservisu by ste si mali pridať
do svojho pracovného kalendára.

15

VÝHODY PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY
Vozový park často potrebuje komplexnú starostlivosť. Každý automobil,
hoci aj rovnakej značky, je iný. Rôzni vodiči na vašich autách absolvujú
rôzne dlhé trasy, na cestách rôznej kvality. Inak sa auto opotrebuje v meste
a inak pri jazde na diaľnici.
Máte pocit, že vaše auto je funkčné a nepotrebuje kontrolu? Nikdy neviete,
čo sa môže prihodiť. Lepšie je navštíviť autoservis s funkčným vozidlom
a na takom aj odísť, ako si volať odťahovú službu a zbytočne platiť
za opravu, ktorej ste mohli predísť.

CENTRÁLNY MANAŽMENT VOZOVÉHO PARKU
Pravidelná údržba a prehliadky v autoservisoch sú jednou z najväčších
výhod centrálneho manažmentu vozového parku. Pri výbere servisného
partnera prihliadajte na niekoľko základných vecí:
jednotná cena opráv – váš budúci servisný partner by mal mať
v každom zo svojich zmluvných servisov rovnaké ceny všetkých
servisných úkonov,
široké pokrytie – jazdíte po celom Slovensku? Potom si vyberajte
si partnera, ktorý má naozaj široké pokrytie svojich servisov.
V prípade potreby tak vyhľadáte najbližší servis ľahko a jednoducho,
vyškolený personál aj v call-centre – ak vám vyškolení technici
dokážu podať prvú pomoc už cez telefón a poradiť vám najbližšie
kroky, je to nesporná výhoda.
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INTER CARS FLEET PROGRAM
Inter Cars fleet program v rámci pravidelných prehliadok ponúka
komplexné mechanické opravy, sériovú diagnostiku a analýzu porúch.
V každom zo zmluvných servisov vám skontrolujú a vymenia kvapaliny
(olej, brzdová a chladiaca kvapalina) a filtre (olejový, vzduchový, palivový).
Samozrejmosťou je kontrola brzdového systému a platničiek. Pri
prehliadkach vašich automobilov takisto vykonajú všetky potrebné
pneuservisné práce, vyvážia kolesá a nastavia geometriu. Pravidelné
návštevy autoservisu vám zároveň umožnia udržať si prehľad
v absolvovaných servisných úkonoch.

ÚSPORA NÁKLADOV ZA NÁHRADNÉ DIELY
Niektoré autorizované servisy zbytočne predlžujú servisné intervaly
a výmeny komponentov, akými sú napríklad filtre. V praxi to znamená, že
počas jazdy vdychujeme nečistoty a baktérie z peľového filtra aj takých
60 až 90-tisíc km. Vďaka variabilite dielov v Inter Cars fleet programe
je možné filter meniť už každých 15-tisíc km bez výrazného navýšenia
opravy.
Dôležitou súčasťou pravidelných prehliadok vozidiel v našich servisoch je
aj dodanie náhradných dielov v čo najkratšom čase a ich porovnateľná
kvalita neoriginálnych dielov s tými originálnymi.

NEPODCEŇUJTE NÁVŠTEVY AUTOSERVISU
Hoci základnú údržbu svojich automobilov zvládnete aj sami, pravidelnú
návštevu autoservisu nikdy nepodceňujte. Autá sa vám odvďačia
spoľahlivým výkonom počas mnohých kilometrov a vás nezaskočia rôzne
neplánované výdavky.
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ČO JE TO BLOKOVÁ VÝNIMKA
A AKO FUNGUJE?

BLOKOVÁ VÝNIMKA JE NARIADENÍM EURÓPSKEJ KOMISIE, VĎAKA KTOREJ NEMUSÍTE AUTO
OPRAVOVAŤ IBA V AUTORIZOVANÝCH SERVISOCH. Z TOHTO NARIADENIA PROFITUJE V KONEČNOM
DÔSLEDKU OBČAN AJ AUTOSERVIS. AKO PRESNE BLOKOVÁ VÝNIMKA FUNGUJE?
Bloková výnimka je v platnosti od 1.11. 2004. V praxi to znamená, že
výrobcovia ani importéri už nesmú odmietnuť prijatie reklamácie ani
nijako obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechá vykonať opravu v inom
než autorizovanom značkovom servise.

VÝHODY PRE MOTORISTOV
Majiteľ vozidla absolvovaním pravidelnej servisnej prehliadky
v nezávislom servise nepríde o koncernovú záruku na vozidlo. Na
druhej strane, jeho návštevou môže ušetriť značnú časť finančných
prostriedkov. Podmienkou je však použitie náhradných dielov
v originálnej kvalite, alebo kvalitatívne
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rovnocenných náhradných dielov. Zo strany nezávislého servisu je
potrebné vykonávať všetky servisné úkony predpísané výrobcom
vozidla podľa stanovených servisných intervaloch a ich evidencia
v servisnej knižke.
Značkový servis nemôže odmietnuť a neuznať reklamáciu
z dôvodu vykonania údržby vozidla v nezávislom, neznačkovom
servise. Platnosť zákonnej alebo predĺženej záruky tiež nemôže byť
podmienená povinnosťou vlastníka vykonávať všetky opravy v sieti
autorizovaných značkových servisov.
Ak by chcel značkový servis spochybniť platnosť záruky, musí
relevantnými dôkazmi preukázať použitie neoriginálnych
dielov nedostatočnej kvality alebo nedodržanie pokynov od
výrobcu vozidla. V tomto prípade je dôkazné bremeno na strane
autorizovaného predajcu.

VÝHODY PRE MOTORISTOV
Jednou z nich je možnosť vykonávať servis, údržbu a opravu nového
vozidla v záručnej dobe. Pritom je potrebné dodržiavať všetky
postupy a rozsah prác ktoré predpisuje výrobca vozidla.
Právo na prístup k technickým informáciám pre nové automobily,
prístup k originálnym náhradným dielom, servisnému vybaveniu
a školeniam na rovnakej úrovni, ako je tomu v prípade značkového
servisu.
Možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné
diely, diagnostické zariadenia a získavať informácie od nezávislých
distribútorov náhradných dielov.
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7

FLEET PROGRAM: NECHAJTE
SI PO ZIME SKONTROLOVAŤ
STAV SVOJICH VOZIDIEL

AJ KEĎ SA V POSLEDNEJ DOBE STRIEDAJÚ NÁROČNEJŠIE ZIMY S TÝMI MENEJ NÁROČNÝMI, KAŽDÁ
JEDNA ZANECHÁ NA VAŠICH VOZIDLÁCH STOPY. NÍZKE TEPLOTY, SNEH, PARKOVANIE VONKU,
ČI POSYPOVÁ SOĽ, AJ TO MÁ VPLYV NA AKTUÁLNY STAV VOZIDIEL. VIETE, ČO VŠETKO BY STE SI
PO ZIME MALI NECHAŤ SKONTROLOVAŤ?

KONTROLA JE DÔLEŽITÁ
Používate svoje vozidlá nepretržite celú zimu? Potom viete, že s príchodom
jari je potrebná rozsiahlejšia kontrola ich stavu v najbližšom servise.
Pretože jar, to nie je len výmena zimných pneumatík za letné.
Zima dá zabrať celému vozidlu. Stav každého z nich výrazne ovplyvňuje
aj príprava na zimu samotnú. Ak ste nepodcenili zimnú prípravu,
vaše vozidlá to môžu mať na jar oveľa jednoduchšie. Na čo všetko sa
zameriame počas jarnej kontroly vozového parku v rámci Inter Cars Fleet
Programu?
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POSVIETIME SI NA KAROSÉRIU
Zimné mesiace sú kruté najmä k stieračom, konkrétne k stieracím lištám.
Vodiči majú tendenciu zapínať stieranie aj napriek námraze na skle
a stieracie lišty sa pritom opotrebúvajú. Je dôležité vymeniť ich hneď, ako
zanechávajú na skle pruhy.
Zima nie je veľmi príjemná ani pre karosériu celkovo. Posypová soľ
a iné nečistoty neprospievajú kvalite laku, preto sa nebojte zájsť do
autoumyvárne aj niekoľkokrát počas zimy. Skontrolujeme stav karosérie
vašich vozidiel, dôkladne ich umyjeme a ak niekde došlo k poškodeniu
laku, môžeme to spoločne včas riešiť.

NEZABUDNEME NA PODVOZOK
Podvozok je ďalšou časťou vozidla, ktorej posypová soľ nerobí dobre. Môže
sa vyskytnúť korózia kovových častí, ktorú pri kontrole vieme zachytiť
a ihneď vyriešiť. Soľ dokonca dokáže preniknúť až do elektroinštalácie
vozidla a znefunkčniť niektoré jej časti.
Dôležitá je kontrola brzdového systému, tlmičov a odpruženia vozidiel.
Skontrolujeme aj svetlá a ich správne nastavenie. Ak využijete náš
pick-up servis, školení technici prídu vyzdvihnúť vaše vozidlá a už počas
jazdy dokážu identifikovať potenciálne problémy.

BATÉRIA, KVAPALINY A FILTRE
Dlhé mrazivé noci a studené štarty môžu vysiliť a vybiť batériu.
Skontrolujeme jej stav a ak to bude potrebné, vymeníme batériu za novú.
Kvapaliny a oleje u nás prechádzajú pravidelnou kontrolou a po zime je
dôležité ich preveriť a doplniť.
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Úlohou filtrov je zachytávať nečistoty a chrániť jednotlivé komponenty.
Znečistené filtre môžu vo vozidle spôsobiť vážne mechanické problémy.
Ich kontrole sa treba venovať minimálne 2x ročne a práve prehliadka
po zimnej sezóne môže odhaliť znečistenie. Pred začiatkom sezóny vám
skontrolujeme aj klimatizáciu, zamedzíme tým šíreniu plesní a rôznych
baktérií.

VYMENÍME PNEUMATIKY A VYČISTÍME INTERIÉR
VOZIDIEL

Hneď, ako to bude možné, sústreďte sa na prezúvanie pneumatík.
Zimné pneumatiky sa na suchej vozovke správajú inak, ako letné, preto
nie je vhodné ich ešte nasilu „zodierať“. Skontrolujeme stav pneumatík,
nastavíme geometriu a takisto preveríme, či je všetko v poriadku s vašou
rezervou.
Obzvlášť v tomto období je dôležité poriadne vyčistiť a vetrať interiér
vozidla. Vo všetkých našich servisoch poskytujeme zdarma čistenie
ozónom. Ozonizácia je ekologické čistenie bez použitia chemikálií, pri
ktorom dôkladne vydezinfikujeme celý interiér vozidiel. Váš vozový park
bude od nás odchádzať čistý a bez zápachu.
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