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RYCHLÁ CESTA K 

ÚSPĚCHU3

 � Diagnostika vozidel

 � Servis klimatizace

 � Servis světel

 � Servis baterií

 � Nářadí/ přístroje

 � Náhradní díly

 � Brzdové systémy

 � Díly karoserie

 � Spotřební materiál

 � Doplňky

 � Technický servis

 � Řešení pro servisy

 � Podpora prodeje

 � Logistika

S námi získáte náskok! Společnost HELLA urychlí vaši cestu k ekonomickému úspěchu 

nabídkou rozsáhlého sortimentu výrobků, profesionálního vybavení pro servisy a 

špičkových služeb. To vše získáte od jednoho dodavatele.

SLUŽBYNÁŘADÍ
DÍLY



 � Náhradní díly

Nabídka náhradních dílů HELLA je velmi 
široká. Zahrnuje jednak rozsáhlý výrobní 
program elektronických dílů, jejichž 
podíl na opravách stále roste – snímače, 
regulátory a řídicí jednotky. Dále sem 
patří široký a dlouho rozvíjený výrobní 
program elektrických zařízení, který 
sahá od zvukových výstražných zařízení 
přes relé, spínače, startéry a generátory 
až po čerpadla ostřikovačů. V oblasti 
thermo-managementu je společnost 
BEHR HELLA SERVICE jedním z 
nejvýznamnějších nezávislých dodavatelů 
klimatizací a systémů chlazení motoru.

 � Brzdové systémy

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS nabízí 
rozsáhlý sortiment související s brzdami, 
který splňuje nejvyšší technologické 

nároky. Kromě obložení kotoučových 
brzd, brzdových čelistí a bubnů je paleta 
výrobků průběžně rozšiřována a upravo-
vána podle požadavků zákazníků.  

 � Díly karoserie

Společnost HELLA je předním hráčem 
mezi nezávislými dodavateli světel a 
jejich dílů pro konkrétní vozidla a má 
také největší pokrytí trhu. Díky svému 
inovačnímu potenciálu jsme stále 
atraktivnější i pro řadové modely vozů 
a stále rozvíjíme svůj základní výrobní 
program hlavních světlometů, světel a 
vnitřního osvětlení. Označení „Kvalitní 
originální díl HELLA“ vždy zaručuje 
spolehlivou funkčnost, dlouhou životnost 
výrobků a jedinečný design. Za zmínku 
stojí také naše široká nabídka zpětných 
zrcátek. 

 � Spotřební materiál

Spotřební materiály jsou při každodenní 
práci v servisních dílnách zcela 
nezbytné – také zde má HELLA velmi 
dobré postavení. Nezáleží na tom, jestli 
potřebujete instalační materiál, pojistky, 
oleje, O-kroužky, čističe brzd nebo 
brzdové kapaliny – vše dodáváme rychle 
a spolehlivě. 

 � Doplňky

Jsme ideálním partnerem v oblasti 
osvětlení. Naše technologické zkušenosti 
s halogenovými, xenonovými a LED světly 
využijete v podobě přídavných, zpětných a 
pracovních světlometů, denních světel, 
výstražných majáků, vnitřního osvětlení, 
nebo bočních a obrysových světel.
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ROZSÁHLÝ 

SORTIMENT 

ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO 
OBCHODU

Využijte naše know-how v oblasti originálních dílů i naše technologické zkušenosti. Společnost HELLA 

nabízí přes 33 000 výrobků. Tento rozsáhlý sortiment zahrnuje díly pro konkrétní vozidla, univerzální díly 

a doplňky, a to vše ve špičkové kvalitě, která je předpokladem úspěšného prodeje.

 � Naše značky

SLUŽBYNÁŘADÍ
DÍLY



DOKONALEJŠÍ 

PŘÍSTROJE 

EFEKTIVNÍ
OPRAVY

 � Naše značky

Využijte výsledky práce našich odborníků. Pro správné opravy a údržbu dodáváme profesionální 

diagnostické a servisní přístroje a také podrobná data vozidel. Naše přístroje jsou charakteristické 

přesností, komfortním provedením a snadným ovládáním. Prostě ideální nářadí pro rychlé a bezpečné 

opravy. Ve všech ohledech.

 � Diagnostika vozidel

S diagnostickými přístroji HELLA 
GUTMANN SOLUTIONS vám dáváme 
k dispozici své technické know-how. S 
jejich pomocí zjistíte závady efektivně a 
rychle. Naší zásadou je stálá špičková 
úroveň. Proto vaši práci usnadňujeme 
výkonným hardwarem, pravidelnými 
aktualizacemi softwaru a poskytováním 
všech technických dat, která jsou nebo 
budou k servisu potřeba. Aby byla nabídka 
komplexní, poskytujeme profesionální 
školení, linku technické podpory a 
rozsáhlé technické informace.

 � Servis klimatizace

Výrobky HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS 
velmi ulehčují vaši každodenní práci. 
Špičkové vybavení si můžete vybrat z 
atraktivní nabídky servisních přístrojů pro 
klimatizace, zkoušeček chladicích 
systémů a nářadí pro klimatizace. Při 
servisu klimatizací a pracech na 

systémech chlazení motorů využijete 
přesnost, komfortní ovládání a plně 
automatické funkce našich přístrojů.

 � Servis světel

Zkušenosti a tradice. Pomocí regloskopů 
HELLA můžete kontrolovat všechny typy 
světlometů – xenonové, halogenové 
i LED. Regloskopy zajistí optimální 
nasměrování hlavních, přídavných 
a přídavných mlhových světlometů. 
Samozřejmě s nimi můžete kontrolovat 
nejen osobní vozidla, ale také užitková 
a zemědělská vozidla, motocykly a další 
typy vozidel.

 � Servis baterií

Při opravě a kontrole vozidla je nutné 
vždy vyzkoušet také baterii, aby byli 
zákazníci ušetřeni nepříjemností 
způsobených jejím vybitím. Tato kontrola 
přispívá ke spokojenosti zákazníků a 

prokazatelně zvyšuje obrat. Využijte tyto 
možnosti pomocí nových zkoušeček a 
nabíječek baterií HELLA. Budete mít více 
spokojených zákazníků a vzroste vám 
obrat.

 � Nářadí/ přístroje

Nabízíme mnoho různých přístrojů k 
testování motorů a jiných kontrolních 
přístrojů, které zdokonalují servis. Nářadí 
a přístroje HELLA se snadno ovládají a 
využívají technologie budoucnosti. A když 
si na něco potřebujete dobře posvítit, 
dokonale vám poslouží odolná ruční a 
dílenská světla HELLA.

SLUŽBYNÁŘADÍ
DÍLY
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KOMPLEXNÍ 

SLUŽBY 

JEDNOZNAČNÁ VÝHODA
Naši odborníci poskytují prvotřídní technický servis a podporu prodeje. Ke všem výrobkům HELLA 

nabízíme také špičkové logistické služby, charakteristické vysokou pružností a dostupností dílů. 

Naše celosvětová síť je základem vašeho zisku. 

 � Technický servis

Společnost HELLA podporuje obchodní a 
servisní činnosti nabídkou profesionálních 
školení, linky technické podpory a 
rozsáhlými technickými informacemi 
z praxe. Odborníci s dlouholetými 
zkušenostmi nejen předávají obecně 
platné znalosti, ale také přímo pomáhají 
při konkrétních opravách. Využít náš 
technický servis se opravdu vyplatí.

 � Podpora prodeje

Cílená profesionální podpora prodeje je 
stejně důležitá jako rozsah sortimentu a 
rychlá dostupnost. Společnost HELLA 
považuje podporu prodeje za 
samozřejmost. K vašim prodejním 
úspěchům přispíváme mnoha různými 
způsoby – od cílených opatření na 
podporu prodeje, přes stojany a displeje, 
katalogy, brožury až po účinnou venkovní 
reklamu. Všechny důležité informace 
najdete také online.

 � Řešení pro servisy

Servisům poskytujeme nejen výrobky, 
ale také technický servis a podporu 
prodeje. Zvlášť intenzivně se věnujeme 
PARTNERSKÝM SERVISŮM HELLA, které 
tvoří jednu z nejúspěšnějších sítí v Evropě 
a zahrnují přes 4 000 nezávislých servisů. 
Cenné technické informace a nabídky 
školení online v hlavních oblastech 
působnosti společnosti HELLA jsou pro 
servisy k dispozici také na novém portálu 
HELLA TECH WORLD.

 � Logistika

V našem sortimentu je více než 
33 000 výrobků. Snažíme se, aby jejich 
dostupnost byla co nejlepší. Rychle 
zásobujeme nezávislé prodejce dílů a 
umožňujeme servisům rychle provádět 
opravy. Zvláštní roli zde mají elektronické 
informační a objednávací systémy, 
kterými se minimalizují chyby, nesprávné 
objednávky a s tím související zvýšování 
nákladů a prodlužování doby oprav.

SLUŽBYNÁŘADÍ
DÍLY
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S NÁMI ZÍSKÁTE NÁSKOK! 
NABÍZÍME ŠIROKÝ A ZAJÍMAVÝ 
SORTIMENT VÍCE NEŽ 33 000 VÝ-
ROBKŮ, PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ 
PRO SERVISY A ŠPIČKOVÉ 
SLUŽBY. TO VŠE ZÍSKÁTE OD 
JEDNOHO DODAVATELE. VYUŽIJTE 
TECHNOLOGIE, ZKUŠENOSTI 
A ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ 
SPOLEČNOSTI HELLA. HELLA JE 
VAŠÍ RYCHLOU CESTOU K ÚSPĚCHU. 
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