Von-Truck HÍRLEVÉL

1. szám
2019 április

Kedves Ügyfelünk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy útnak indítjuk Truck-Center Hírlevelünket azzal a céllal,
hogy kiemelt ügyfeleink első kézből értesülhessenek aktuális akcióinkról, kapjanak
rendszeres tájékoztatást szolgáltatásainkról, igyekszünk továbbá érdekességeket,
újdonságokat, híreket megosztani eme fórumon keresztül is.
Kamionjai értéket teremtenek vállalkozása számára. Bízza ránk őket, nálunk a legjobb
kezekben vannak!

Üdvözlettel:
Standovár Csaba
ügyvezető

Mobil: +36 30 2676-676
email: csaba.standovar@tcpecs.hu
web: www.truck-center.hu

KAMIONMENTÉS Ügyeleti telefonszám (0-24): +36 30 330-0022

Alkatrész ajánlatunk
Üzemanyag védelem:
XM6 vízleválasztó előszűrő
készlet
Rosszabb minőségű, túlzottan szennyezett, magasabb
víztartalmú üzemanyag esetén plusz védelmet jelent
hosszabb távon, megelőzi a költségesebb javítási
kiadásokat, leállást, mentést.

109.000,- Ft

Készlet ár:

Kényelem: TRP Slimcool állóklíma
A legalacsonyabb tetőre szerelhető állóhűtő a piacon,
kettős akkumulátor védelemmel, előszerelt egység a
gyors üzembe helyezés érdekében
DAF XF/CF-hez szerelőkészlettel:
Minden egyéb gyártmányhoz

399.000,- Ft

szerelőkészlet nélkül:

379.000,- Ft

Biztos indítás: TRP karbantartásmentes
akkumulátor 225 Ah
Magas minőség. A piacon egyedülállóan 2 éves garanciát
vállalunk rá. Csere akkumulátor esetén akciós ára:

1 db:
12 db-tól:

44.900,- Ft
39.900,- Ft
Biztonság: TRP üzemanyaglopás-gátló szifon
•
•
•
•

maximális biztonság
szupergyors töltési sebesség
extra erős
gyorsan fel és átszerelhető

15.900,- Ft

További alkatrészajánlatokért keresse partner
kapcsolattartó kollégáinkat:
Pécs

Jozipovics Tímea

+36 30 993 0050

Győr

Kiss Eszter

+36 30 348 0101

A TRP már 25 éve kiváló minőségű alkatrészeket gyárt, a jelenleg mintegy
80 000 alkatrészt tartalmazó termékválasztékunkkal mindig tudunk
megoldást kínálni valamennyi típusú tehergépkocsi, pótkocsi és a
műhelyek számára.

Szervíz ajánlatunk
Alkatrész

Közeledik a nyár…
Felkészült már?
A légkondicionáló ellenőrzése
•
•
•
•

A rendszer esetleges szivárgásainak ellenőrzése
A légkondicionáló szivattyújának ellenőrzése
A kondenzátor ellenőrzése
A megfelelő levegőkeringetés ellenőrzése

29.900,- Ft

Egyéb szolgáltatásaink – Toll Collect
NÉMETORSZÁGI ÚTDÍJFIZETÉS
KÉNYELMESEN
Hivatalos Toll Collect beszerelő műhelyként a díjköteles, legalább 7,5 tonnás megengedett teljes súlyú
tehergépjárművekbe a járműkészülék BÁRMILYEN TÍPUSÚ kamionba történő BESZERELÉSÉT előre egyeztetett
időpontban mindkét telephelyünkön végezzük. A kényelmes útdíjﬁzetés előfeltétele a fuvarozó cég és a díjköteles
járműveinek egyszerű és gyors ügyfélkapus regisztrációja, amely egy online felület, német, angol, francia, valamint
lengyel nyelven áll rendelkezésre.
A beszerelésre vonatkozó díjszabásunk:
• amennyiben van előkészítés az autóban:
31.000,- Ft + ÁFA
• amennyiben nincs előkészítés:
62.000,- Ft + ÁFA
• csak kiszerelés:
15.500,- Ft + ÁFA
Időpontegyeztetést követően kérjük az alábbi adatokat, dokumentumokat hozza magával: forgalmi engedély, km
óra állás, Toll Collect kód, cégnév, cam adószám.

Fenti ajánlatainkban az áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Hírek - Aktualitások
Ismét nagy mérföldkőhöz érkeztünk - A DAF átadta az első elektromos tehergépkocsikat Hollandiában
Ezzel elkezdődött egy hosszú távú üzemi teszt, mely során három teljesen elektromos tehergépkocsit és két hálózatról
tölthető hibrid tehergépkocsit próbálnak ki élesben — utóbbiakat
Európában elsőként. A Hollandiában, Belgiumban és Németországban
több mint 1000 üzlettel rendelkező Albert Heijn áruházlánc 2014-ben
belépett a „Green Deal for Zero Emission City Logistics” (Zöld egyezmény
a zéró kibocsátású városi szállítmányozásért) elnevezésű programba,
amely a megbízókat, a szállítmányozókat, a technikusokat és a
hatóságokat hozza össze egy platformon, hogy közös kutatás révén 2025re nagymértékű előrelépést érjenek el a zéró károsanyag-kibocsátású
városi áruterítés terén. A tesztprogramban három akkumulátorhajtású
elektromos tehergépkocsi (DAF CF Electric) és kettő hálózatról tölthető
hibrid tehergépkocsi (DAF CF Hybrid) vesz részt egy VDL gyorstöltő
infrastruktúrával együtt. A CF Electric körülbelül 100 kilométer teljesen elektromos hatótávval rendelkezik. A VDL EPower technológiáját alkalmazó CF Hybrid mindkét terület legelőnyösebb tulajdonságait ötvözi: teljesen elektromos
meghajtást kínál a városokban (akár 50 kilométeres hatótávval), a DAF legújabb dízel technológiájának köszönhetően
pedig hatékony és környezetbarát üzemelést a városon kívüli területeken.

Tizedik éve töretlenül piacvezető a DAF márka Magyarországon
Rendkívül sikeres évet zárt tavaly a DAF hazánkban, így szinte minden téren rekorderedményeket ért el és már tíz éve
töretlenül piacvezető a hat tonna össztömeg feletti tehergépkocsik kategóriájában. A cég vezetése idén arra törekszik,
hogy megtartsa előkelő pozícióját.
Tavaly minden eddiginél több, összesen 1846 új tehergépkocsit
helyezett forgalomba Magyarországon a DAF, amivel 32,5 százalékos
részesedést ért el a hat tonna össztömeg feletti tehergépkocsik
piacán. Ez közel hatszáz járművel többet jelent, mint amennyit 2017ben értékesített a márka, miközben a piac körülbelül 450 darabbal
bővült. A gyarapodás főként a kisebb járműparkkal rendelkező
ügyfelek, és nem a nagy flottaüzemeltetők beszerzéseinek az érdeme,
ami stabil piaci alapokat feltételez. A DAF kiváló piaci szereplése
nemcsak a termékeknek köszönhető.
„Nagyon sokat számít, hogy még magasabb szintre emeltük az ügyfélelégedettséget, megfelelő a hálózatunk és bővült
az értékesítői csapatunk. Ügyfeleink azt
tapasztalhatják, hogy
a DAF-os kapcsolat más, mint a többi” – tette hozzá
Kiss Dávid. „Továbbra
is törekszünk az ötcsillagos kiszolgálás elérésére,
ennek köszönhetően a
használtjármű-értékesítés területén is kiemelkedő
ügyfélelégedettségről
számolhatok be. A szolgáltatások tekintetében
fontos kiemelni, hogy
a DAF Connect, habár újnak számít a piacon,
gyorsan fejlődik és
egyre többen használják Magyarországon is. A
MultiSupport
szervizszerződések penetrációja pedig 54 százalék,
ami jól mutatja, hogy
ügyfeleink mennyire elégedettek a javítási és
karbantartási
szerződések hasznosságával”.

Vont-Truck Kft. Pécs & Győr

