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SACHS
Światowe rekordy, 
skrajne temperatury, 
dalekie dystanse 
– zawsze tam, gdzie 
wymagane są najwyższe 
osiągi w pojazdach, 
można w nich znaleźć 
części marki SACHS. 
To niezaprzeczalny fakt!

TRW
Motoryzacyjne 
bezpieczeństwo bez 
marki TRW jest nie 
do pomyślenia. Nasze 
produkty można 
znaleźć w ponad 98% 
europejskich pojazdów. 
Oryginalne części, 
wyprodukowane przez 
wyjątkowych ludzi.

LEMFÖRDER
Duch pionierski 
i precyzja: ponad 
50 producentów 
samochodów na całym 
świecie polega w kwestii 
układu kierowniczego 
i zawieszenia na marce 
LEMFÖRDER – również 
dlatego, że nasze 
produkty podlegają 
bezkompromisowym, 
wymagającym testom.

Samochody
ciężarowe

Samochody 
dostawcze

Samochody 
osobowe

Wiedza producenta 
o wszystkich ważnych 
częściach zamiennych
Partnerstwo ZF [pro]Tech oferuje niezależnym 
warsztatom zajmującym się naprawą samochodów 
osobowych i pojazdów użytkowych obszerne  
wsparcie w zakresie marek z portfolio ZF Aftermarket. 



ZF [pro]Tech start – bardziej wydajny warsztat: 

Dla wszystkich warsztatów naprawiających samochody osobowe 
i pojazdy użytkowe, które chcą mieć dostęp do podstawowych 
informacji, takich jak instrukcje montażowe i akcje serwisowe 
producentów pojazdów – przez telefon, portal internetowy 
i newsletter.

Opłata za rozpoczęcie partnerstwa: 100 PLN
Rocznie: bez opłaty

ZF [pro]Tech plus – jeszcze bliżej klienta:

Dla wszystkich warsztatów naprawiających samochody osobowe 
i pojazdy użytkowe, które poprzez osobistą obsługę na miejscu 
i regularne szkolenia pragną utrzymywać jakość obsługi na wysokim 
poziomie. 

Opłata za rozpoczęcie partnerstwa: 100 PLN
Rocznie: 599 PLN – w opłatę wliczone jest dwudniowe szkolenie, 
hotel, wyżywienie i program wieczorny*

*  Warunkiem partnerstwa ZF [pro]Tech plus jest realizacja obrotu na 
produktach ZF Aftermarket określonego w porozumieniu.

Zostań 

partnerem 

już dziś!
protech.zf.com

Twój bezpośredni
dostęp do know-how
z zakresu techniki
Płynna i szybka realizacja usług serwisowych

Zorientowany na produkty koncept warsztatowy 
ZF [pro]Tech dostarcza najnowszą wiedzę techniczną od 
jednego z największych na świecie dostawców w branży 
motoryzacyjnej. Wiedza przekazywana jest bezpośrednio 
do warsztatów partnerskich zajmujących się naprawą 
samochodów osobowych i pojazdów użytkowych poprzez 
kontakt osobisty, szkolenia techniczne lub za pomocą 
portalu internetowego. Dotyczy to wszystkich marek 
firmy: ZF, LEMFÖRDER, SACHS i TRW. Bezpośredni 
kontakt z producentem oraz najwyższa jakość produktów 
to fundament, który doskonale przygotowuje partnerskie 
warsztaty niezależne na wyzwania przyszłości.

Przewagę ma ten,
kto jest lepiej poinformowany!

Z podwójną siłą: oferując dwa warianty partnerstwa 
do wyboru – ZF [pro]Tech start i ZF [pro]Tech plus 
– odpowiadamy na różne potrzeby warsztatów.



10 usług, które wesprą 
Twój sukces
Zdecyduj, który wariant partnerstwa jest lepszy dla Twojego warsztatu: 
ZF [pro]Tech start czy ZF [pro]Tech plus?

1
Poprzez osobistą opiekę 

wykwalifikowanych pracowników 
dostarczamy niezbędną wiedzę na 

miejscu, w Twoim warsztacie.

start         plus  

3
Bezpośredni kontakt 
z osobistym opiekunem 
w zakresie skrzyń biegów 
otwiera nowe możliwości 
biznesowe.

start         plus  

6
Dzięki akcjom serwisowym 
producentów pojazdów 
warsztaty niezależne 
dysponują tym samym 
źródłem wiedzy, co 
autoryzowane serwisy 
samochodowe.

start         plus  

9
Portal internetowy: na stronie 

protech.zf.com znajdziesz 
wszystkie informacje, które 
ułatwią Ci codzienną pracę 

w warsztacie.

start         plus  

2
Coroczne szkolenie techniczne

nic nie kosztuje, to dzięki 
szkoleniom warsztaty  

są zawsze na bieżąco.

start   (możliwość dokupienia)
     plus  

4
Instrukcje montażowe 
specyficzne dla danych 
pojazdów, zapewniają 
wysoki standard jakości 
obsługi oraz zwiększają 
wydajność warsztatu.

start         plus  

7
Infolinia produktowa

i infolinia montażowa
oferują szybką pomoc

techniczną podczas
codziennych prac przy

pojeździe.

start         plus  

10
Wysokiej jakości szyld firmowy 

wykonany ze szczotkowanego 
metalu, podkreśla Twoją 

kompetencję.

start         plus  

5
Informacje serwisowe do 
naszych części zamiennych oferują 
informacje techniczne i przydatne 
wskazówki ułatwiające codzienną 
pracę w warsztacie.

start         plus  

8
Dla klientów: interesujące ulotki 

i plakaty oraz atrakcyjne 
materiały reklamowe pomagają 

warsztatowi przykuć uwagę 
i pozostać w pamięci klientów. 

start         plus  


