STRAN 2

KOMPLETI
KOLESNIH LEŽAJEV
Vključno s tesnilnimi obročki,
vijaki, maticami, podložkami in
drugimi potrebnimi montažnimi
deli.

DOBRA KAKOVOST.
DOBRA CENA.

Znamka AUDURA predstavlja kakovostne nadomestne
dele po pošteni ceni, tako da servisnim delavnicam in
voznikom avtomobilov ni treba sprejemati kompromisov
niti na račun kakovosti niti na račun stroškov.
Nastala je zaradi želje lastnikov servisnih delavnic in
voznikov avtomobilov po nadomestnih delih, ki bi bili
cenovno dostopni in hkrati zelo kakovostni.
To omogoča proizvodnja v tovarnah z več desetletnimi
izkušnjami z izdelavo nadomestnih delov originalne
kakovosti1.
Znamka je uspešna zaradi močne usmerjenosti v
stranke in stalnega nadaljnjega razvoja ponudbe na
podlagi povratnih informacij iz servisnih delavnic.

KRMILNI DELI
Zgornja prečna vodila, glave
jarmskih drogov, aksialni zglobi,
spojni drogi in nosilni zglobi ter
gumijasto-kovinski deli.
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KO DELE IZDELUJEJO
PERFEKCIONISTI.
< Symbolfoto >
(z.B. Foto aus Qualitätslabor mit
Fokus auf Gerät. AUDURA Logo
z.B. auf Kleidung des
Qualitätsingenieurs.)

…dann wird nicht nur einmal kontrolliert.
Von der Spezifikation über die Begutachtung
von Musterteilen bis hinzur Endkontrolle.
Bei AUDURA wird lückenlos überwacht.
skrbno
delo
se začne že pri razvijanju delov
…dann gilt Izjemno
Null Toleranz
bei
Fehlern.
za znamko
AUDURA.
Material, obdelava, prileganje
Egal ob kleine
oder große
Mängel.
in
dolga
življenjska
doba
proizvodov
Bei AUDURA wird jedem Fehlerauf den
Grund je samo nekaj
so natančno
opredeljeni.
Upravljanje
gegangen, vidikov,
damit erkivermieden
werden
kann.
kakovosti posega v vse stopnje, od specifikacij
proizvoda
do prvih vzorcev
in serijskih delov ter vse
…dann werden
die Standards
nach oben
do
dobavljenega
blaga.
Za
zagotavljanje
vselej enako
geschraubt statt abgesenkt. Einsparungen
dobrebei
kakovosti
izvajamo
ciljno bei
usmerjene postopke
durch Abstriche
der Qualität
kommen
analize
na
vseh
stopnjah
življenjskega
cikla proizvoda.
AUDURA nicht in Frage.
informacije
…dann gibtPovratne
es längere
Garantie. s trga nam pomagajo, da lahko
sklepamo
o ravni
Tako lahko stalno izbolAuf sämtliche
AUDURA
Teile kakovosti.
erhalten Werkstatt
jšujemo
dele
znamke
AUDURA
in zagotavljamo visoko
und Autofahrer 3 Jahre Garantie.
zadovoljstvo strank.
Servisne delavnice prejmejo triletno garancijo na vse
dele znamke AUDURA2.
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PRIHRANITE Z
ZNAMKO AUDURA.

Znamka AUDURA nima prodajnih partnerjev, ki bi
fizično obiskovali servisne delavnice in jim svetovali.
Poleg tega združujemo mednarodne velike količine
in optimiziramo logistične poti. Informacije o izdelkih
so na voljo pretežno v digitalni obliki.
Stroškovno prednost lahko dosežemo zaradi ciljne
izbire proizvodnih obratov in učinkovitih proizvodnih
procesov. Od tega imajo korist servisne delavnice in
vozniki avtomobilov.
Ponudba znamke AUDURA zajema samo nadomestne
dele, po katerih obstaja veliko povpraševanje. S tem
lahko ohranjamo nizke stroške skladiščenja, kar
posledično pomeni nižje cene.
Od vseh teh prednosti imajo 100-odstotno korist
naše stranke.
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„VČASIH MORA PAČ BITI DOBRO
IN CENOVNO UGODNO.“
Peter S., lastnik servisne delavnice iz Herneja, Nemčija

„Še nikoli nisem imel v ponudbi cenovno ugodnih alternativ. Z znamko AUDURA bom voznikom avtomobilov,
ki potrebujejo cenejše dele, lahko ponudil nadomestne
dele znamke AUDURA, vključno s triletno garancijo.“
Manfred S., lastnik servisne delavnice iz Weichsa,
Nemčija
„Nekaterim voznikom avtomobilov je vseeno,
kakšen logotip znamke je na nadomestnem delu.
Če iščejo dobro kakovost po dobri ceni, bom ponudil
nadomestne dele znamke AUDURA.“
Peter R., lastnik servisne delavnice iz Offenbacha,
Nemčija
„Vozniki nekoliko starejših, a še vedno aktualnih
avtomobilov me včasih vprašajo, če ne bi šlo
nekoliko ceneje. Pri plačah ne morem sklepati
kompromisov. Z nadomestnimi deli znamke AUDURA bom odslej lahko ponudil 20- ali celo 30-odstotni popust.“
Christoph S., lastnik servisne delavnice iz Hertna,
Nemčija
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OD VEČ INFORMACIJ VAS
LOČI SAMO ŠE EN KLIK.
O programu proizvodov se pozanimajte na spletnem
mestu www.audura.parts. Na Facebooku in YouTubu
boste našli vse aktualne informacije o znamki
AUDURA. Pošljite e-sporočilo na info@audura.parts
ali pa se prijavite na brezplačne e-novice AUDURA.

www.audura.parts
facebook.com/audura.parts
info@audura.parts
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Podobno velja tudi za slike. Ta brošura ni ponudba za sklenitev pogodbe. Deli znamke AUDURA so na voljo le pri
pooblaščenih strokovnih dobaviteljih za motorna vozila.
Kakovost v smislu originalnega dela skladno z določbami Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (ES) št. 461/2010 in s tem povezanimi dopolnilnimi
smernicami Evropske
komisije (2010/C 138/05).
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Ustrezni aktualni splošni prodajni in garancijski pogoji znamke AUDURA so na voljo na spletnem mestu www.audura.parts.
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