ZOSTAŃ MISTRZEM Akumulatorów Z MARKĄ VARTA®

Start Stop
SAMOCHODY W EKSPLOATACJI

W 2015 r. 70% wszystkich po raz pierwszy rejestrowanych samochodów będzie wyposażonych w
system Start-Stop. Zmiana ta będzie miała ogromny wpływ na Twoją firmę. Klienci – niezależnie od
tego, czy jeżdżą Golfem, czy Mercedesem klasy S – będą oczekiwać odpowiedniego akumulatora i
jego obsługi. Przygotuj się na tę zmianę już dziś.
Jako światowy lider na rynku zidentyfikowaliśmy tę tendencję i przeprojektowaliśmy gamę produktów
VARTA®. Nasz nowy typoszerg VARTA® zapewnia możliwość dobrania akumulatora, który spełnia
wszelkie wymogi w zakresie wydajności w każdym przypadku. Nasze sprawdzone dynamiczne trio
uzupełniliśmy o dwie zaawansowane technologie: VARTA® BLUE dynamic EFB oraz SILVER dynamic
AGM. Dzięki temu nie tylko dysponujesz idealnym akumulatorem na wymianę w każdym samochodzie
z systemem Start-Stop, ale masz także możliwość zaoferowania każdemu kierowcy rozwiązania o
większej wydajności.
Odpowiednie narzędzia serwisowe i specjalistyczna wiedza stanowią kluczowy element w prowadzeniu zrównoważonego i dochodowego przedsiębiorstwa. Program serwisowy nowej generacji VARTA®
Start-Stop VSSP 2.1 to kompleksowe rozwiązanie wychodzące naprzeciw stale rosnącym wymogom
w zakresie obsługi akumulatorów. To wielofunkcyjne urządzenie zapewnia profesjonalną wymianę
akumulatora.
Skorzystaj z naszego internetowego szkolenia i zostań prawdziwym mistrzem akumulatorów. Weź udział
w internetowym szkoleniu i dowiedz się więcej o marce VARTA®, nowych produktach i urządzeniu
VSSP 2.1. Dzięki niemu nie tylko poznasz atuty sprzedażowe, ale będziesz miał szansę na wygranie
atrakcyjnych nagród.

2015

 o roku 2015 ok. 70% wszystkich produkowanych i
D
sprzedawanych w Europie pojazdów wyposażonych
będzie w technologię Start-stop

Zarejestruj się już dziś i zostań mistrzem akumulatorów z marką VARTA®!

WSZYSCY KIEROWCY BĘDĄ POTRZEBOWAĆ ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII AKUMULATOROWYCH

Regards,

Ruben Gomez
Director Marketing
Johnson Controls Power Solutions
EMEA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dowiedz się więcej o konkursie
Mistrzostwa Akumulatorów i marce
VARTA® w modułach 1 i 2.

NAJLEPSZY RODZAJ AKUMULATORA
DLA KAŻDEGO RODZAJU KIEROWCY

Nowa GAMA MOTORYZACYJNA
VARTA®

Polecenie właściwego akumulatora do samochodu to
jedno, natomiast wyjście poza parametry techniczne
samochodu i zaoferowanie najlepszego akumulatora
dla kierowcy, to coś zupełnie innego.

Aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku,
uzupełniliśmy naszą gamę Dynamic Trio o dwa nowe
produkty. W porównaniu z konwencjonalnymi
akumulatorami VARTA® SILVER DYNAMIC AGM i
BLUE DYNAMIC EFB zapewniają dłuższą trwałość
eksploatacyjną i do trzech razy większą wytrzymałość na cykle ładowania i rozładowywania.

Silver dynamic

Blue dynamic

Extra
POPULARNOŚĆ W
PARZE Z WYSOKĄ
WYDAJNOŚCIĄ

Idealny akumulator zapewniający pewny rozruch każdego
ranka i bezproblemową jazdę przez resztę dnia. Z planem dnia
wypełnionym mnóstwem czynności, takimi jak dojazd do
pracy, podwiezienie dzieci do szkoły, zrobienie zakupów itd.
klienci potrzebują niezawodnego akumulatora. VARTA® BLUE
DYNAMIC to idealny wybór dla osób, których samochód musi
zapalić za każdym razem, niezależnie od warunków pogodowych.
Wybierz akumulator VARTA® BLUE DYNAMIC zapewniający
dodatkową moc i niezmiennie wysoką wydajność lub
mocniejszy wariant – VARTA® BLUE DYNAMIC EFB. Dzięki
ulepszonej technologii i wzmocnionej konstrukcji akumulator
ten jest w stanie zaspokoić znacznie wyższe zapotrzebowanie
na energię, wymagania pojazdów z systemem Start-Stop i
wysoce prądochłonnych akcesoriów, takich jak podgrzewane
fotele, klimatyzacja, układ wspomagania parkowania itd.
VARTA® BLUE DYNAMIC to pewność i niezawodność.

Black dynamic

WYBÓR GODNY
ZAUFANIA

Wybór nowego akumulatora do samochodu po raz pierwszy
może być stresujący. Jak znaleźć najlepsze rozwiązanie w danym
przedziale cenowym, unikając jednocześnie kupna produktu,
którego klasa pozostawia wiele do życzenia? Możesz uniknąć
awarii zaraz po zakupie, produktów niskiej jakości i dodatkowych
kosztów. Wybór jest prostszy niż myślisz. Dzięki właściwej
relacji ceny do wysokiej jakości akumulatory VARTA® BLACK
DYNAMIC stanowią idealny wybór, spełniając wymagania
energetyczne pojazdu i zapewniając klientom bezproblemową
eksploatację na lata. Wybierając akumulator VARTA® BLACK
DYNAMIC, wybierasz markę, która stawia na najnowsze
technologie, innowacje i zaufanie.

Premium

Gama VARTA® SILVER DYNAMIC to najlepszy możliwy wybór.
Dzięki najbardziej zaawansowanej technologii AGM akumulator
VARTA® SILVER DYNAMIC AGM zapewnia niezrównaną
wydajność i niespotykaną wytrzymałość. Został zaprojektowany
do pracy z najbardziej wymagającymi systemami, takimi jak
samochody z zaawansowanym systemem Start-Stop z funkcją
odzyskiwania energii hamowania oraz pojazdy bogato
wyposażone o ogromnych potrzebach energetycznych.
Oferując klientom akumulatory VARTA® SILVER DYNAMIC i
SILVER DYNAMIC AGM, możesz ich zapewnić, że dostają to,
co najlepsze.

Regular

Dzięki nowej gamie produktów VARTA® zawsze
znajdziesz rozwiązanie idealnie odpowiadające
potrzebom i oczekiwaniom klienta. Niezależnie,

czy będzie nim świeżo upieczony kierowca oczekujący
spokoju eksploatacji, rodzina wymagająca niezawodności, czy ktoś, kto po prostu szuka do swojego
samochodu tego, co najlepsze, możesz zaoferować
akumulatory DYNAMIC EFB i SILVER DYNAMIC AGM
zapewniające wyższą niezawodność i wydajność
klasy premium.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dowiedz się więcej o gamie
VARTA® w modułach 3 i 4
programu szkoleniowego
Mistrzostwa Akumulatorów.

Silver dynamic
+ Trzykrotnie zwiększona żywotność

NOWOŚĆ

+ Doskonała wydajność
+ Dla systemów Start-Stop
+ Wyprodukowany w Niemczech

PRZEWAGA BEZ
KOMPROMISÓW
Blue dynamic
+ Dwukrotnie zwiększona żywotność

NOWOŚĆ

+ Dla systemów Start-Stop
+ Wyprodukowany w Europie

CZAS UWOLNIĆ
MOC JUTRA
Akumulatory SILVER DYNAMIC AGM i BLUE
DYNAMIC EFB zaprojektowano w odpowiedzi na
zmieniające się potrzeby rynku. W porównaniu z
konwencjonalnymi akumulatorami zapewniają
one dłuższą trwałość eksploatacyjną i do trzech
razy większą wytrzymałość na cykle ładowania i
rozładowywania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dowiedz się więcej o technologii
EFB i AGM w modułach 3 i 4
programu szkoleniowego
Mistrzostwa Akumulatorów.

URZĄDZENIE VSSP 2.1 WYCHODZI NAPRZECIW ZMIENIAJĄCYM SIĘ WYMAGANIOM W ZAKRESIE
SERWISOWANIA AKUMULATORÓW, ZAPEWNIAJĄC KNOW-HOW, NIEZBĘDNY DO PROFESJONALNEJ
I DOCHODOWEJ OBSŁUGI AKUMULATORÓW.

NOWOŚĆ

Cycle life

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA
AKUMULATORÓW PROGRAM
SERWISOWY NOWEJ GENERACJI
VARTA® START-STOP VSSP 2.1

NOWOŚĆ

BLUE DYNAMIC EFB

SILVER DYNAMIC AGM

Extra MOC

MOC KLASY Premium

Doskonały, wyjątkowy akumulator do wszystkich
zastosowań wymagających wysokiej wydajności.

Akumulator klasy premium o niezrównanej wydajności.

• Zwiększona żywotność w porównaniu z
konwencjonalnymi akumulatorami

• Zwiększona żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami

• Przeznaczony do pojazdów z konwencjonalnym
systemem Start-Stop

• Przeznaczony do pojazdów z zaawansowanym
systemem Start-Stop z odzyskiwaniem energii
hamowania

• Technologia VARTA® EFB (Enhanced Flooded Battery)
zapewniająca niezmiennie bardzo wysoką wydajność,
z przeznaczeniem dla bogato wyposażonych samochodów

• Technologia VARTA® AGM o niezrównanej wydajności
do mocnych silników i bogato wyposażonych
samochodów

• Czysty proces produkcji – 20% mniej energii i o 20%
mniejsza emisja gazów cieplarnianych Recykling w
obiegu zamkniętym z inicjatywą ecosteps® – ponowne
wykorzystanie surowców przy jednoczesnej ochronie
środowiska naturalnego

• Czysty proces produkcji – 20% mniej energii i o 20%
mniejsza emisja gazów cieplarnianych Recykling w
obiegu zamkniętym z inicjatywą ecosteps® – ponowne
wykorzystanie surowców przy jednoczesnej ochronie
środowiska naturalnego

•K
 ratki w technologii PowerFrame ® zapewniającej
wysoką moc rozruchową i pewność rozruchu

• K ratki w technologii PowerFrame ® zapewniającej
wysoką moc rozruchową i pewność rozruchu
• Dzięki swojej konstrukcji akumulator nie będzie
przeciekać, nawet w przypadku uszkodzenia

VSSP 2.1 – najważniejsze informacje
• Tryb pracy offline zapewniający większą elastyczność
• Kontrola stanu akumulatora poprzez gniazdo OBD bez konieczności bezpośrednio
dostępu do samego akumulatora w celach diagnostycznych
• Sprawdzanie akumulatorów poza pojazdem
• Sprawdzanie rozrusznika i alternatora
• W budowany katalog akumulatorów umożliwiający zaproponowanie idealnie
dopasowanego produktu
• Obrazkowe instrukcje pokazujące krok po kroku sposób wymiany akumulatora

VSSP 2.1 – przełomowe rozwiązanie w zakresie kompleksowych narzędzi serwisowych
VSSP to najbardziej kompleksowe rozwiązanie do
obsługi akumulatorów samochodowych. Współpracuje
ze wszystkimi rodzajami akumulatorów, a także
pojazdami konwencjonalnymi i z systemem Start-Stop.
Dzięki niemu Twój warsztat będzie gotowy na
wyzwania, jakie niosą ze sobą nowe akumulatory.
Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie z
myślą o niezależnych warsztatach i zawiera całą
specjalistyczną wiedzę niezbędną do profesjonalnej
wymiany akumulatora. Umożliwia ono sprawdzenie
stanu akumulatora, alternatora i rozrusznika
samochodu. Urządzenie VSSP 2.1 komunikuje się
z elektronicznym modułem sterującym (ECU),

wyświetla wyniki i prowadzi użytkownika przez
proces wymiany akumulatora, jeśli takowa jest
niekonieczna. Dodatkowo urządzenie sporządza
szczegółowy raport dotyczący obsługi akumulatora.
Przystąp do programu VSSP, zapewniając sobie
możliwość prowadzenia szybszej, łatwiejszej i
bardziej wydajnej obsługi akumulatorów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dowiedz się więcej o technologii
Start-Stop i urządzeniu VSSP 2.1
w modułach 5 i 6 programu
szkoleniowego Mistrzostwa
Akumulatorów.

APLIKACJA VARTA® BATTERY FINDER
Darmowa aplikacja VARTA® Battery Finder pozwala w szybki
sposób znaleźć właściwy akumulator do konkretnego samochodu.
Po podaniu roku produkcji, marki, modelu lub nr. specyfikacji
pojazdu aplikacja wyświetli odpowiednie akumulatory zamienne,
jak również czas i miejsce montażu akumulatora.
Dowiedz się więcej na stronie varta-automotive.com

WYJDŹ NAPRZECIW WYMAGANIOM ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU, ROZWIŃ FIRMĘ I WYGRAJ

PRZYSTĄP DO KONKURSU Mistrzostwa Akumulatorów VARTA®

Jak to
działa

Weź udział w konkursie Mistrzostwa
Akumulatorów VARTA®, wygraj
wspaniałe nagrody i zostań mistrzem
akumulatorów VARTA®
W internetowym programie szkoleniowym możesz
dowiedzieć się więcej o marce VARTA®, naszych
nowych produktach i technologiach, a także
programie serwisowym VARTA® Start-Stop.
Zwiększ sprzedaż akumulatorów i zdobywaj punkty
za każdy ukończony moduł i za każdy sprzedany
akumulator, aby zapewnić sobie szansą na wygranie
atrakcyjnych nagród.

Na stronie internetowej www.varta-automotive.com umieszczono wszystkie informacje niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie.

Daty i szczegóły
Konkurs będzie trwać od 1 kwietnia do 14 lipca,
w którym to okresie w sposób ciągły przyznawane
będą nagrody. Obejmuje on sześć internetowych
sesji edukacyjnych, konkurs Warsztat Miesiąca
oraz nagrodę dla uczestników z największą liczbą
punktów w każdym kraju.
Wygrywanie jest proste!

Punkty przyznawane są za:
• Zgłoszenie się – 5000 punktów
• Udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w
module edukacyjnym – 1000 punktów za każdą
poprawną odpowiedź, maksymalnie 5000 na
moduł
• Sprzedaż akumulatorów i rejestrowanie ich
kodów Unique Production Identification (UPI)
– 1000 punktów za akumulator BLACK/BLUE/
SILVER, 2000 punktów za akumulator BLUE EFB
i 3000 punktów za akumulator SILVER AGM

Na tej stronie internetowej możesz:
• Dokonać rejestracji
• Zapoznać się z modułami edukacyjnymi i je ukończyć
• Wprowadzić dane sprzedanych akumulatorów
• Wstawić zdjęcia swojego warsztatu
• Sprawdzić swój wynik
REJESTRACJA
Aby się zarejestrować, podaj swoje dane

Warsztat Miesiąca
Możesz także wygrać nagrody, biorąc udział w
konkursie Warsztat Miesiąca. Wystarczy przesłać
na stronę konkursu zdjęcia swojego warsztatu,
związane z marką VARTA® i piłką nożną.

ZALOGUJ SIĘ
Zaloguj się, aby ukończyć moduły i
sprawdzić swój wynik

Dodatkowa nagroda dla uczestników z
największą liczbą punktów
Warsztaty z największą liczbą punktów otrzymają
także urządzenie VSSP 2.1.
Profil
Strona zawiera Twoje imię i nazwisko

WYNIK PUNKTOWY
Przy każdym logowaniu zobaczysz swój
wynik i status

UCZ SIĘ +
SPRZEDAWAJ +
BAW SIĘ DOBRZE =
WYGRYWAJ

SPRZEDAŻ AKUMULATORÓW
Pokazuje liczbę sprzedanych i
zarejestrowanych akumulatorów

CO TO JEST KOD UPI I JAK GO
ZAREJESTROWAĆ NA STRONIE?

KALENDARZ
konkursu
Informacje ogólne
Konkurs Mistrzostwa Akumulatorów VARTA® 2014
składa się z sześciu modułów edukacyjnych.
Każdy moduł zawiera krótki film, który przedstawia
określony aspekt akumulatorów i technologii
VARTA®. Pierwszy moduł to moduł wprowadzający.
Za obejrzenie filmu i zgłoszenie się zostanie
przyznane 5000 punktów.

Rozpoczynanie modułów
Moduły można ukończyć w dowolnym czasie
trwania kampanii. Oznacza to, że nawet w
przypadku przystąpienia do konkursu kilka tygodni
po jego rozpoczęciu nadal możesz ukończyć
wcześniejsze moduły i wygrać.

START 15 KWIETNIA

START 1 MAJA

RUNDA 2

RUNDA 3

VARTA® wprowadza na rynek
akumulatory BLUE DYNAMIC
EFB i SILVER DYNAMIC AGM
oraz nowe kompleksowe
urządzenie VSSP 2.1 do obsługi
akumulatorów – dowiedz się,
w jaki sposób mogą one
zwiększyć twoje zyski, jednocześnie zdobywaj punkty i
wygrywaj nagrody.

W tym module dowiesz się,
dlaczego VARTA® jest wiodącą
marką akumulatorów samochodowych i poznasz jej wartości.
Odkryjesz, w jaki sposób marka
VARTA® odniosła sukces i
uzyskasz głębszy wgląd w
korzyści jakie ona zapewnia.

Dzięki technologiom VARTA®
masz pewność, że Twój
dostawca jest na bieżąco z
wymogami rynku i potrzebami
Twoich klientów.

START 15 MAJA

START 2 CZERWCA

MARKA VARTA®

TECHNOLOGIE VARTA®

KRÓTKI KOD PRODUKTU
Dwu- lub trzy-znakowy krótki
kod znajdujący się na etykiecie

ZDOBYWAJ PUNKTY ZA KAŻDY
SPRZEDANY AKUMULATOR
START 16 CZERWCA

RUNDA 4

RUNDA 5

RUNDA 6

Nowa gama produktów VARTA®
została zaprojektowana z myślą
o konkretnych potrzebach
kierowców i segmentach
klientów.

System Start-Stop to przyszłość,
na którą marka VARTA® jest już
przygotowana.

Program serwisowy VARTA®
Start-Stop VSSP 2.1 to
kompleksowe urządzenie
do obsługi akumulatorów.

ODPOWIEDNI AKUMULATOR
DLA ODPOWIEDNIEGO KLIENTA

UMIESZCZENIE KODU
PRODUKCYJNEGO 2
Przedni lewy róg na pokrywie
akumulatora

UMIESZCZENIE KODU
PRODUKCYJNEGO 3
Tylna prawa strona pokrywy
akumulatora

RUNDA 1

WPROWADZENIE DO PROGRAMU
EDUKACYJNEGO

Poniższa grafika przedstawia miejsca, w których
można znaleźć krótki kod produktu oraz kod
produkcyjny.

UMIESZCZENIE KODU
PRODUKCYJNEGO 1
Górny lewy róg z tyłu akumulatora

Punkty za moduły
Po obejrzeniu filmu będziesz musiał odpowiedzieć
na pięć pytań wielokrotnego wyboru. Każde pytanie
warte jest 1000 punktów, a więc w każdym module
można zdobyć łącznie 5000 punktów.

START 1 KWIETNIA

Kod UPI składa się w zasadzie z dwóch kodów:
krótkiego kodu produktu oraz 13-znakowego
kodu produkcyjnego. Kod ten może zaczynać
się od litery lub zera. Wprowadzając kod produkcyjny, należy pominąć spacje.

Start-Stop

Black dynamic

BlUE dynamic

PROGRAM SERWISOWY
VARTA® START-STOP VSSP 2.1

Silver dynamic

= 1000 PUNKTÓW

BlUE dynamic EFB

= 2000 PUNKTÓW

BlUE dynamic EFB

= 3000 PUNKTÓW

Możesz rejestrować sprzedane akumulatory,
logując się i podając kod UPI w sekcji
rejestracji akumulatorów na Twojej osobistej
stronie w sposób przedstawiony powyżej.

NAGRODY DLA MISTRZÓW
W konkursie Mistrzostwa Akumulatorów VARTA® 2014 udział mogą brać warsztaty z ponad 20 krajów.

CertifiCate

NEW

CertifiCate

CertifiCate

CertifiCate
Dear Workshop,
We’re very happy that you have signed up for the 2014 VARTA® Battery Championship.
In this package, you will find everything you need to create awareness among your customers about the
importance of battery checks, as well as VARTA® product and services marketing material and 2014 VARTA®
Battery Championship promotional elements.
Items included:
• Mirror display

This company is the official Dealer
of Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA.

• Battery check tag
• The Best Battery Choice brochure

This company is the official Dealer
of Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA.

This company is the official Dealer
of Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA.

To assist your customers in choosing the right battery for their needs.

• The VARTA® Start-Stop Service Program VSSP 2.1 brochure
Everything you need to know about upgrading your business with a quick, easy and more efficient battery service.

• Spark up your sales brochure

This company is the official Dealer
of Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA.

How VARTA® products and services can help you grow your business.

• 2014 VARTA® Battery Championship poster
We look forward to partnering with you and wish you an exciting Battery Championship. Please do not hesitate to
contact us should you require assistance or need any more information about the package.
Yours sincerely
<Name Nameson>

It all starts with

5,000 PUNKTÓW

35,000 PUNKTÓW

45,000 PUNKTÓW

55,000 PUNKTÓW

65,000 PUNKTÓW

KANDYDACI na
mistrza
akumulatorów

Mistrz
Akumulatorów

Mistrz
Akumulatorów
Black

Mistrz
Akumulatorów
Blue

Mistrz
Akumulatorów
Silver

Certyfikat, Czarny
Puchar, Replika oficjalnej
piłki Mistrzostw Świata

Certyfikat, Niebieski
Puchar, Szalik w barwach
narodowych, Replika
oficjalnej piłki Mistrzostw
Świata

Certyfikat, Srebrny Puchar,
Szalik w barwach narodowych, Oryginalna koszulka
piłkarska, Replika oficjalnej
piłki Mistrzostw Świata

Startowy pakiet POS w
ramach wsparcia
działalności w warsztacie

Certyfikat i Replika
oficjalnej piłki
Mistrzostw Świata

KONKURS Z NAGRODAMI
Oprócz punktów i nagród w Mistrzostwach możesz również wygrać nowe urządzenie VSSP 2.1, przystępując do
konkursu Warsztat Miesiąca. Ponadto warsztaty z największą liczbą punktów otrzymają także urządzenie VSSP 2.1.
Dokładne informacje na temat liczby nagród przyznanych w danym kraju można znaleźć na stronie internetowej.

Zwiększ swoją wiedzę o akumulatorach i sprzedaż.
Zarejestruj się teraz na stronie

www.varta-automotive.com
Regulamin konkursu VARTA® Battery Championship 2014 dostępny jest na stronie internetowej.

Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o.
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Tel.: +48 32 608 69 50
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