
eTRUCK TYLKO
W INTER CARS SA

Poprzez Portal Warsztatu, przywiązujemy do 
siebie klientów dzięki profesjonalnej obsłudze, 
która obejmuje:
•  Monitorowanie w sposób ciągły i zdalny stanu pojazdów i podejmowanie napraw 

na elektronicznych systemach pojazdu, jak gdyby pojazd był  
obecny w warsztacie.

•  Zarządzanie i planowanie obsługi okresowej oraz napraw.
•  Współdzielenie kalendarza obsługi w warsztacie z kierowcą i managerem floty.
•  Zarządzenie bazą klientów przy pomocy jednego oprogramowania.
•  Tworzenie szczegółowych profili klientów. 

W trakcie użytkowania pojazdu kierowca otrzy-
muje poprzez aplikację APP* bardzo przydatne 
informacje, które umożliwiają mu:
•  Odczyt danych z Tachografu w czasie rzeczywistym.
•  Monitorowanie własnego stylu jazdy.
•  Wypełnianie dziennej karty kierowcy pojazdu & raport usterek,  

zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach.
•  Odczyt danych pojazdu w czasie rzeczywistym.
•  Zdalny dostęp do diagnostyki pojazdu, co oznacza możliwość szybkiego rozwiązywania 

ewentualnych usterek, unikając konieczności zjechania do warsztatu.
•  Korzystanie z kalendarza obsługi, ustalanego z warsztatem.
* Dla Android i iOS 

Poprzez Portal Managera Floty, uzyskuje się 
możliwość:
•  Kontrolowania stanu technicznego pojazdów floty.
•  Asystowania pojazdom dzięki zdalnej diagnostyce i możliwości rozpoznawania 

i rozwiązywania potencjalnych anomalii przez warsztat,  
zmniejszając koszty i zwiększając efektywność.

•  Monitorowania obsługi okresowej pojazdów i jej terminów.
•  Współdzielenia kalendarza obsługi okresowej z warsztatem.
•  Oceny stylu jazdy każdego kierowcy.
•  Zdalnego pobierania danych z Tachografu.
•  Zdalnego pobierania danych, bezpośrednio z ECU, Rejestratora Danych Trasy, 

umożliwiając szczegółową analizę wykorzystania pojazdu.

Urządzenie eTRUCK oferowane jest w pakietach 5 szt. lub 25 szt.

(*) Obligatoryjnie każdy warsztat posiadający urządzenie e-TRUCK musi posiadać aktywny abonament, który w zależności od ilości posiadanych e-TRUCKów wynosi:
1-50 szt. – 650 PLN netto/rok; 51-100 szt. – 850 PLN netto/rok; 101-200 szt. – 1 300 PLN netto /rok; 201 szt. i więcej – 1 700 PLN netto/rok

Warunkiem działania sytemu e-TRUCK jest posiadanie testera Texa w środowisku TRUCK.

eTRUCK to innowacyjne rozwiązanie, które przenosi warsztat pojazdów ciężarowych w nowy wymiar napraw. Jest to zminiaturyzowane urządzenie, które po zainstalowaniu w  gnieździe diagnostycznym* 
pojazdu i krótkiej konfiguracji, oferuje całkowicie nowy rodzaj usług. Dzięki eTRUCK warsztat ma możliwość zdalnego i ciągłego monitorowania
stanu technicznego pojazdu, zarządzania obsługą okresową oraz wykonywania funkcji regulacji przywracających optymalne warunki korzystania z pojazdu, co jest absolutną nowością.
eTRUCK proponowany jest jako element łączący mechanika z pojazdem ciężarowym i wzmacniający przywiązanie klienta do warsztatu zapewniającego mu stałą pomoc.
eTRUCK stanowi idealne rozwiązanie również dla kierowców i menedżerów flot, poprzez stałe dostarczanie im danych na temat stanu pojazdów oraz umożliwiając im realizację działań mających na 
celu redukcję kosztów oraz optymalizację wykorzystania pojazdów, dzięki aplikacji i dedykowanemu portalowi zarządzającemu.

ZALETY ZASTOSOWANIA ETRUCK

Masz dodatkowe pytania techniczne? 
Chcesz przetestować możliwości urządzenia eTRUCK?
Więcej informacji u Handlowców/Doradców INTER CARS SA

eTRUCK Zdalna diagnostyka
dla pojazdów ciężarowych 

eTRUCK ( 5 szt.)*
Cena netto: 5 490,00 zł
Cena z VAT: 6 752,70 zł

Indeks IC: TEX D13620

eTRUCK ( 25 szt.)*
Cena netto: 25 900,00 zł 
Cena z VAT: 31 857,00 zł

Indeks IC: TEX Z13620
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