DETAIL/KARTA - produktu TZ
DETAIL/KARTA - PRODUKTU
- Po výběru požadované značky a typu vozidla pro které požadujete TZ klikněte na aktivní odkaz, všechny odkazy vás nasměrují
na podrobný detail karty produktu. V něm máte také již přiřazené z naší 25 leté praxe, doporučené elektroinstalace pro danný vůz.
- Detail obsahuje všechny potřebné technické a obchodní informace o produktu.
- Homologace, montážní návody pro tažné zařízení i elektroinstalace, fotodokumentaci videa pro podporu montážě a prodeje,
zákazník vidí vzhled vozu předem a další užitečné informace. Vy zde máte denně aktualizovaná data s praxe.
Zákazník vidí jen ty funkce, které mu jsou zpřístupněné na základě spolupráce
1- Malo odběratelé a e-shop, mají spuštěné základní funkce tak, aby měli všechny potřebné informace.
2- Velko odběratelé a montážní (stalý/aktivní) místa, mají zpřístupněný detail produktu, dle rozsahu spolupráce a to v 6-ti úrovních.
Základní úroveň:
- spuštěné funkce pro podporu prodeje a práci prodejců
- výpočty pro pultový i montážní prodej s přímým výpočtem marží - vše naleznete na jednom místě, nemusíte tedy nic
pracně převádět a přepočítávat. Sestavená nabídka pro prodej/montáž, jde Vašemu klientovi vytisknout s Vaší hlavičkou.

TISK nabídky - pultový prodej
Video návod
k obsluze TZ nebo čepu

Informace
o kulových čepech
tedy rozlišení a použití.

INFORMATIVNÍ kalkulačka
pro registrované
2 -pro montáž
a- v sazebníku si nastavte

jednotlivé montážní ceny, ty budou
následně přepočítané,dle montážních časů.
Diagnostika se automaticky počítá
jen tam, kde je potřeba provést
diagnostiku u nových speciálních EL.,
kde není potřeba diagnostika je toto
poznačené v poznámce výrobku

Informace - Elektroinstalace
rychlý průvodce el. instalacemi

AUTO a TYP

TISK nabídky - montáže

INFORMACE K TAŽNÉMU ZAŘÍZENÍ

INFORMATIVNÍ kalkulačka
1 - pultový prodej

k tažnému zařízení přiřaďte elektroinstalaci,
vždy musí obsahovat stejný počet TZ a EL.
Vypočítají se vám k MC ceně vaše slevy.
Také zde vidíte vaše marže a slevy
následně můžete vytisknout nabídkový list

Po vybrání zboží vstup do košíku
pokračování v nákupu

DOPORUČENÉ ELEKTROINSTALACE
PRO TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
UNIVERZÁLNÍ - CamBus
(s rozšířenými funkcemi PDC+...)

Ověření našeho e-shopu

Pokud požadujete jinou než
doporučenou elektroinstalaci
vstupte zde do výběru
dle vašeho požadavku

UNIVERZÁLNÍ - CamBus

TYPOVÝ - CamBus
pro daný typ a model vozu

FOTO INFORMACE
pro podporu prodeje
správné identifikace a montáž
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používané v katalogu a webu

svc c 200/15

