Nasza wizja...
Uwolnić naszych partnerów od rosnących kosztów i problemów
z coraz bardziej skomplikowaną wymianą akumulatorów,
zwłaszcza w najbardziej zaawansowanych samochodach (w tym z systemem Start&Stop).

Twoja przyszłość
Dotrzeć do nowych klientów, zwiększyć zyskowność Twojego biznesu
i zabezpieczyć go w miarę rozwoju rynku.

Synergy
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The Battery Replacement Programme

Ułatwiamy naszym partnerom
wymianę akumulatorów
Inwestując w sukces Twojego warsztatu, serwisu lub punktu sprzedaży,
pomagamy Ci się rozwinąć i dobrze prosperować. To dlatego opracowaliśmy
Exide Synergy - nowy program Exide Technologies ułatwiający wymianę
akumulatorów, zmniejszający koszty i zwiększający zyski.

Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie współpracy z producentami samochodów (OE) jako pierwsi wiemy, że

>

technologie wykorzystywane w produkcji akumulatorów są zaawansowane bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. To

pozytywny sygnał dla nas wszystkich, ale rozwój ten niesie za sobą zmiany, które mogą powodować zamieszanie na rynku.
W odpowiedzi na to firma Exide opracowała nowy program, aby uwolnić swoich partnerów od rosnących kosztów i barier
związanych z wymianą akumulatorów. Poniżej dowiesz się jakie podjęliśmy działania, aby uczynić Twoją pracę łatwiejszą
i bardziej efektywną.

Twoja ścieżka do łatwiejszej wymiany akumulatorów

Fakty dotyczące wymiany akumulatorów >>
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1.

Przygotowanie warsztatu, serwisu
lub punktu sprzedaży na przyszłość
Synergy to nowy program przygotowany przez firmę Exide, który ułatwi Ci
pokonanie trudności związanych z wymianą akumulatorów w najnowszych
modelach samochodów. Exide Synergy przygotowuje Cię również na
nieunikniony postęp technologiczny w dziedzinie akumulatorów.
W nowoczesnych pojazdach akumulator ma zdecydowanie

Aby wyjść naprzeciw potrzebom partnerów Exide i rynku

większe znaczenie dla funkcjonowania systemu zarządzania

wtórnego części zamiennych, wielu dostawców urządzeń

zasilaniem pojazdu. Nie można go już po prostu wymontować

diagnostycznych będzie opracowywało aktualizacje

i zastąpić innym. Trzeba wziąć pod uwagę wpływ, jaki

oprogramowania, co pozwoli warsztatom, serwisom i punktom

wymiana akumulatora będzie miała na ustawienia komputera

sprzedaży skuteczniej dobierać akumulatory do danego

pokładowego pojazdu i możliwość wyświetlenia ostrzeżenia

modelu pojazdu. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze i jeszcze

na desce rozdzielczej. Nie można zapominać również

bardziej wydajnie wykorzystasz posiadane urządzenia. Aby

o skutkach, jakie taka operacja będzie miała dla technologii,

dowiedzieć się, czy Ty również będziesz otrzymywał takie

która decyduje o jego przypisaniu do danego typu pojazdu,

aktualizacje, skontaktuj się ze swoim dostawcą urządzeń

jak na przykład technologia Start&Stop. Firma Exide znalazła

diagnostycznych.

sposób, aby pomóc Ci rozwiązać ten problem i przygotować
Twój warsztat, serwis lub punkt sprzedaży na przyszłość.

Większość warsztatów jest już wyposażona w urządzenia
diagnostyczne (około 60%) i większość z nich będzie

Niektóre urządzenia diagnostyczne nie są w stanie dopasować

otrzymywać aktualizacje, które pozwolą im na wymianę

odpowiedni akumulator do danego pojazdu, przez co

akumulatorów przy użyciu posiadanych urządzeń. Dla

niepotrzebnie zwiększają koszty Twojej działalności. Aby

pozostałych (około 40%) warsztatów, serwisów lub

temu zaradzić, przedstawiciele firmy Exide spotkali się

punktów sprzedaży, które takich urządzeń nie posiadają,

z dostawcami urządzeń diagnostycznych i przekazali im opinie

przygotowaliśmy narzędzie, które pomoże sprostać wielu

swoich klientów.

wyzwaniom, a kosztuje jedynie ułamek tego, ile kosztują
tradycyjne opcje dostępne na rynku.

wyposażonym w urządzenia diagnostyczne i tym, które ich

Większość warsztatów i serwisów jest już wyposażona

nie posiadają, do rozwiązywania problemów związanych

w urządzenia diagnostyczne i większość z nich

z wymianą akumulatorów. Pozwala on bardziej efektywnie

będzie w stanie dobierać i wymieniać akumulatory,

wykorzystać czas i pieniądze, a także skupić się na rozwoju
biznesu. Z radością przyjęliśmy wiadomość, że wielu

”

dostawców urządzeń diagnostycznych planuje aktualizować
swoje oprogramowanie i pomóc Ci przygotować się
na przyszłość.

wykorzystując do tego posiadane urządzenia. Jeżeli
posiadasz urządzenia diagnostyczne, które nie
pozwalają jeszcze na wymianę akumulatorów, zadbaj
o aktualizację Twojego oprogramowania, a da Ci ono
taką możliwość.
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40% rynku
Warsztaty, serwisy i punkty sprzedaży nieposiadające
urządzeń diagnostycznych mogą wymieniać akumulatory,
korzystając z nowego urządzenia Exide BRT-12. Umożliwia
ono obsługę akumulatorów
w nowoczesnych samochodach, pozwala zdobyć większy
udział w rynku i zabezpiecza Twoją pozycję w coraz bardziej
konkurencyjnym otoczeniu. Narzędzie BRT-12 kosztuje
zdecydowanie mniej niż inne tego typu rozwiązania
dostępne na rynku.

Przygotuj
swój warsztat

60% rynku

Z urządzeniem
diagnostycznym

celu służyć warsztatom, serwisom i punktom sprzedaży

Bez urządzenia
diagnostycznego

“

Program Synergy przygotowany przez firmę Exide ma na

Fakty dotyczące wymiany
akumulatorów
Wokół wymiany akumulatorów w nowoczesnych pojazdach istnieje wiele
niejasności. Przedstawiamy garść informacji na temat wyzwań, przed jakimi
możesz stanąć i sposoby radzenia sobie z nimi.
Kody nie zawsze potrzebne
Niektórzy producenci po wymianie akumulatora wymagają

Przygotowaliśmy dwa rozwiązania, każde z nich dostosowane
do Twojego biznesu i zrealizowanych już inwestycji.

wprowadzenia jego kodu do komputera pokładowego. W wielu

Warsztaty, serwisy i punkty sprzedaży wyposażone

przypadkach podanie dowolnego numeru zakończy się

w urządzenia diagnostyczne

powodzeniem. Urządzenie Exide BRT-12 posiada wbudowaną
bazę wielu gotowych kodów oraz w większości przypadków
potrafi ono odzyskać ostatni wprowadzony kod.
Komunikat o błędzie na desce rozdzielczej
Kiedy zajmujemy się samochodem, na tablicy rozdzielczej
często wyświetlają się wiadomości informujące o wystąpieniu
błędu. W przypadku akumulatorów komunikat taki pojawia
się wtedy, kiedy konieczna jest jego wymiana. Po podłączeniu
nowego akumulatora komunikat może w dalszym ciągu

Jeżeli posiadasz już urządzenia diagnostyczne,
prawdopodobnie będziesz w przyszłości otrzymywać
aktualizacje oprogramowania, które pozwolą Ci wymieniać
akumulatory bez konieczności stosowania dodatkowych
urządzeń. Firma Exide chciała wykorzystać Twoje
dotychczasowe inwestycje i dlatego była zdeterminowana,
aby znaleźć rozwiązanie, które będzie współpracować
z istniejącymi urządzeniami diagnostycznymi bez narażania
Cię na dodatkowe koszty.

wyświetlać się na tablicy rozdzielczej do czasu, aż system nie

Warsztat, serwis i punkt sprzedaży bez urządzeń

zarejestruje operacji wymiany. System można zaktualizować

diagnostycznych

przy pomocy odpowiednich urządzeń diagnostycznych lub
narzędzia Exide BRT-12, a komunikat powinien zniknąć.

Warsztaty, serwisy i punkt sprzedaży, które nie posiadają
urządzeń diagnostycznych mogą nabyć narzędzie Exide

Firma Exide opracowała program, który pomaga warsztatom,

BRT-12 pozwalające na wymianę akumulatorów. Daje ono

serwisom i punktom sprzedaży zaoszczędzić pieniądze

możliwości, których potrzebujesz za cenę, na którą możesz

i maksymalnie wykorzystać posiadane przez nie technologie.

sobie pozwolić.

Bez urządzenia
diagnostycznego

Z urządzeniem
diagnostycznym

Warsztaty, serwisy i punkty sprzedaży
wyposażone w urządzenia diagnostyczne
Pozyskaj aktualizację oprogramowania u dostawcy urządzeń diagnostycznych,
co pozwoli Ci wymieniać akumulatory i zarządzać ich doborem. Teraz będziesz
potrzebował mniej czasu na obsługę akumulatorów, a co ważniejsze, będziesz
mógł wykorzystać dotychczasowe inwestycje w urządzenia diagnostyczne.

Niektóre urządzenia nie pozwalają na prawidłową wymianę

W miarę jak coraz więcej samochodów wyjeżdża na drogi,

akumulatorów w nowoczesnych pojazdach. Aby temu zaradzić,

dobór akumulatorów i ich wymiana w coraz większym stopniu

przedstawiciele firmy Exide spotkali się z dostawcami urządzeń

są uzależnione od technologii. Oprogramowanie do istniejących

diagnostycznych i wyjaśnili im, dlaczego klienci potrzebują

urządzeń diagnostycznych zostanie prawdopodobnie

nowych możliwości zarządzania doborem akumulatorów

zaktualizowane i będą one w stanie spełnić ten wymóg,

i ich wymiany. Wielu dostawców urządzeń diagnostycznych

pozwalając Ci uniknąć kosztownych inwestycji w nowy sprzęt.

poinformowało, że planują wydanie aktualizacji

Skontaktuj się ze swoim dostawcą urządzeń diagnostycznych

oprogramowania, które zaspokoją te potrzeby i uczynią

i dowiedz się, czy otrzymasz aktualizację. Po jej zainstalowaniu

wymianę akumulatorów łatwiejszą.

wymiana akumulatora stanie się łatwiejsza i bardziej

Znaczenie akumulatora w samochodzie znacząco wzrosło.
Wraz z wprowadzeniem funkcji Start&Stop i systemów
odzyskiwania energii podczas hamowania, akumulatory
są teraz ściślej powiązane z ogólną konstrukcją pojazdu.
To dlatego akumulatory muszą być kontrolowane bardziej
centralnie i dlatego też Twoje urządzenia diagnostyczne
potrzebują dodatkowych możliwości.

efektywna.

Bez urządzenia
diagnostycznego

Z urządzeniem
diagnostycznym
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Warsztaty, serwisy i punkty sprzedaży
bez urządzeń diagnostycznych
Zdobądź nowe urządzenie Exide i ułatw sobie wymianę akumulatorów.
BRT-12 pozwoli Ci zachować pozycję w rozwijającym się rynku i pomoże
pozyskać nowych klientów posiadających najbardziej zaawansowane
technicznie pojazdy.

BRT-12 wyróżnia się na tle innych skomplikowanych produktów
swoją prostotą. Cechuje je łatwość obsługi, wysoka efektywność
i korzystna cena.
Podłącz je do pojazdu i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Kasuj komunikaty wyświetlane na tablicy
rozdzielczej i z łatwością montuj nowe
akumulatory.
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Wprowadzenie BRT-12
Wymień akumulator i skasuj komunikat
o błędzie z tablicy rozdzielczej

Łatwy do odczytania

Dzięki BRT-12 wymiana akumulatora nie wymaga

o wysokim kontraście

wyświetlacz OLED

żadnego wysiłku. Narzędzie to pozwala ponownie
skonfigurować system po zamontowaniu nowego
akumulatora, wprowadzić jego dane i wyświetlić
informacje o zainstalowanym akumulatorze. Wraz
z rozwojem rynku firma Exide planuje również wydanie
nowych bezpłatnych aktualizacji dla większej liczby
pojazdów. BRT-12 pozwoli Ci zdobyć udział w rynku

12 języków europejskich
do wyboru

nowoczesnych samochodów.

Kompaktowy i odporny
na działanie czynników
zewnętrznych

6 przycisków
sterowania

Zasilanie z akumulatora
samochodowego (12V)

Możliwe połączenie
z komputerem stacjonarnym
w celu pobrania aktualizacji

Bez urządzenia
diagnostycznego

przy pomocy wtyczki J1962
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