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İntermobil, Markaların Mükemmel
Uyumuyla Automechanika’da
İntermobil, ilk kez Türkiye pazarına sunulacak olan HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS’ın
lansmanını yapacağı fuarda temsilcisi olduğu
HELLA, WABCO, BEHR HELLA SERVICE, VDO,
WABCOWÜRTH ve HELLA GUTMANN SOLUTIONS markalı en son teknolojik ürünleri de
tanıtıyor olacak.

İ

ntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret
A.Ş., otomotiv dünyasının önde gelen markalarını 59 yıldır Türkiye pazarına başarıyla
sunmakta. İntermobil, 11-14 Nisan 2013 tarihleri arasında dünya markalarıyla Automechanika Fuarı’nda yerini alacak. Bir araçta mükemmel performans için tüm parçaların eşsiz
bir uyum içinde çalışması gerektiğine inanan
İntermobil, otomotiv dünyasının ihtiyacı olan
armoniyi dünyanın önde gelen yedek parça
markaları ile Automechanika’ya getiriyor.

İntermobil ziyaretçileri, şehir otomobillerinden beygir gücü yüksek performans otomobillerine kadar her araç sınıfı için en kusursuz
fren teknolojisini sunan HELLA PAGID BRAKE
SYSTEMS fren balataları ile güvenliğin, uzun
ömrün ve fren konforunun en uygun bileşimine tanıklık edecek.
Emniyet ve kontrol sistemlerinde öncü
WABCO’ya ait en son teknolojiyi sunan ürünler, HELLA’nın yeni LED farları, elektrik ürün
serisi, ampul ve silecekleri, maden sektörüne
yönelik aydınlatmaları da İntermobil’in 150
m²’lik standında katılımcıların beğenisine sunulacak. Behr Hella Service’in klima ve motor soğutma alanındaki geniş ürün yelpazesini, VDO’nun yenileme pazarına yönelik ürün-

lerini ve dijital takografa yönelik en son yenilikleri yine İntermobil standında bulmak mümkün olacak.
İntermobil’in servislere özel olarak tasarladığı arıza tespit sistemleri ve servis ekipmanları konusunda profesyonelleşen birimi “İntermobil Teknoloji” de İntermobil standında yerini alacak. Binek araçlara yönelik diyagnostik sistemler sunan HELLA GUTMANN
SOLUTIONS’ın son ürünü mega macs 66,
ticari araçlarda arıza tespitine imkan tanıyan WABCOWÜRTH’ün treylere özel cihazı, Hella’nın LED farlara yönelik geliştirdiği far ayar cihazı ve daha birçok servis ekipmanı ile İntermobil desteği hakkında ayrıntılı bilgiler sunacak. Ziyaretçiler, diyagnostik cihazlarını ücretsiz deneme şansına da
erişecek.
Markaların mükemmel uyumu, 11-14 Nisan
tarihleri arasında Tüyap İstanbul Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Automechanika Fuarı’nda, 12. Salon
B100’deki İntermobil standında.

İntermobil, VDO Dizel Servislerini
Köln’de Bir Araya Getirdi

C

ontinental VDO’nun Türkiye temsilciliğini ve distribütörlüğünü 2002 yılından
bu yana yapmakta olan İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret A.Ş., yetkili dizel servislerini 25-28 Şubat 2013 tarihlerinde
Köln’de bir araya getirdi.
Türkiye’deki 15 VDO Dizel yetkili servisin katılımıyla gerçekleşen eğitimde, hem teorik hem
de pratik uygulamalara yer verildi. Yazılım ve
parça konusundaki eğitimler farklı uzmanlar
tarafından verilirken, pompa ve enjektör test
ve tamir ünitesinde katılımcılara uygulama
yapma imkanı tanındı.

İntermobil Genel Müdürü Rıfat Perahya, İntermobil bünyesinde verdikleri eğitimlerle ilgili şunları söyledi:
“Araç teknolojisi her geçen gün ilerlemektedir
ve bağımsız yenileme pazarında son teknolojiyi yakalamak artık son derece önemli hale gelmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak da
servislerin ihtiyaçları günden güne değişmektedir. İntermobil, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesiyle araç parkının gelişimini
ve yenileme pazarının ihtiyaçlarını yakından takip etmektedir. Eğitimin, sektörel gelişimdeki
en önemli unsur olduğuna inanan öncü şirketlerden biri olarak, tüm
yetkili servislerimizin
yılda en az iki kez bu
eğitimleri almasını sağlıyoruz.”
Ayrıca Rıfat Perahya,
Continental VDO ile
ortak olarak Köln’de
düzenledikleri eğitime
ek olarak İstanbul’da
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da teorik ve pratik olmak üzere bir eğitim
daha gerçekleştireceklerini dile getirdi. Özellikle enjektör konusunun hala gelişmekte olduğunu ve İstanbul eğitiminde bu konuyu ayrıca
ele alacaklarını da sözlerine ekledi.
Müşteri odaklı çözümlerde daima fark yaratmayı hedefleyen İntermobil, şu an 15
olan dizel servis sayısını 2013 yılında 20’ye
çıkarmayı hedefliyor. İntermobil’in VDO Dizel Yetkili servisleri marka bağımsız çalışıyor ve özellikle Ford ve Renault grubu araçlara daha yoğun tamir hizmeti sağlıyor. Servislik için öncelikli koşul ise teknik ihtiyaçların yanı sıra konusunda uzman müşteri memnuniyeti odaklı çalışan dinamik bir
ekibe sahip olmak.
İntermobil, piyasadaki sahte parça ve
yetkisiz satışlar konusunu da verdiği her
eğitimde gündeme alıyor. Sahte parça kullanımının can güvenliğini nasıl riske attığını, arıza risklerini nasıl artırdığını ve bu konuda farkındalık yaratmanın
önemini servisleri ile birlikte ele alıyor.

