Onderdelen zoeken met PartsCat
Snel en doeltreffend onderdelen bestellen
Als garagist heeft u regelmatig onderdelen nodig voor uw klanten. Het
bestellen van de juiste onderdelen kan nog een hele klus zijn. Uitzoeken welke onder delen er precies bij de betreffende auto passen, vereist
grote zorgvuldigheid. En dat kost tijd. Maar een verkeerde levering veroorzaakt nog meer vertraging en ergernis. Hoe combineert u snelheid
en zorgvuldigheid? Heel gemakkelijk: met PartsCat.
Digitale onderdelencatalogus PartsCat
PartsCat is de digitale onderdelencatalogus die u helpt de juiste onderdelen te bestellen. Snel én zorgvuldig. U selecteert in een handomdraai
het juiste onderdeel en beschikt meteen over gedetailleerde aanvullende
informatie. De benodigde onderdelen bestelt u vervolgens met één druk
op de knop. Het is dan ook niet verwonderlijk dat PartsCat voor ruim 7.000
gebruikers tot het dagelijks gereedschap behoort!
Wat is PartsCat?
PartsCat is een digitale onderdelencatalogus met een overzicht van ruim
500.000 vervangingsdelen, accessoires, gereedschappen en werkplaatsbenodigdheden. In deze catalogus toetst u het chassis-nummer van de
auto in. Vervolgens verschijnen alle specifieke vervangingsonderdelen
van deze auto op uw scherm. Inclusief diverse montagevoorschriften en
montageafbeeldingen. U hoeft dus nooit meer handmatig te zoeken welke onderdelen bij de auto passen. Wanneer u de juiste onderdelen heeft
geselecteerd, kunt u ze direct bestellen. Het bestellen van een verkeerd
auto-onderdeel wordt hiermee beperkt. Ook kentekenplaten, accessoires,
gereedschappen, audio, navigatie, persoonlijke beschermingsmiddelen en
banden bestelt u snel en eenvoudig met PartsCat.
PartsCat bevat daarnaast een schat aan technische data zoals onder
houdsinformatie, arbeidswaarden en onderhoudsschema’s. Denk bijvoorbeeld aan schema’s voor het resetten van de service interval, het vervangen
van het interieurfilter en het vervangen van de distributieriem. Ook krijgt u
aanwijzingen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Verder bevat
PartsCat technische informatie zoals algemene motorinformatie, de aanhaalmomenten en volgorde voor de cilinderkop en informatie over bedrijfstoffen (oliespecificatie) en uitlaatgastestwaarden.

Uw voordeel:
De voordelen van PartsCat zijn duidelijk. U vindt in een handomdraai de
juiste onderdelen voor elke auto. U bespaart hiermee veel tijd bij het opzoeken van de juiste onderdelen en voorkomt foute leveringen. Ook het
uitvoeren van de werkzaamheden wordt u makkelijker gemaakt door de
uitgebreide technische informatie en aanwijzingen die PartsCat biedt.
Met PartsCat heeft u alles bij de hand in één overzichtelijke catalogus.
Zo kunt ook ú gebruik maken van PartsCat:
Wilt u ook profiteren van de gratis digitale onderdelencatalogus
PartsCat? Neem dan telefonisch contact op met Brezan via telefoonnummer
03/766.50.05 of kijk voor uw dichtstbijzijnde verkooppunt op
www.brezan.be.
In het kort:
• Onderdelen op chassis-nummer
• Meer dan 500.000 vervangingsonderdelen, accessoires,
gereedschappen en werkplaatsbenodigdheden
• Kentekenplaten en banden
• Duidelijke artikelinformatie
• Direct bestellen
• Omnummeren van OE
• Basis Technische Data gratis
• Uitgebreide Technische Data optioneel
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