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Pom áháme k lep ší Budoucnosti

Pojďte do týmu

Nechceme se ptát na Vaši 

touhu po perspektivnější obchodní 

budoucnosti.

Zbytečné jsou i otázky, jestli toužíte 

po vyšších obratech, či zda chcete 

zákazníkům nabídnout více než 

konkurence.

Asi jenom hlupák by odpověděl NE!

Věříme, že Vás přímočarost úvodních 

vět nového servisního konceptu 

společnosti APM Automotive 

zaměřeného na podvozky automobilů 

oslovila.

Doufáme, že po přečtení základních 

informací obsažených

na následujících stránkách uvidíte 

Vaše další možnosti v reálnějších 

obrysech, v ostřejším světle ...



Připojte se 
     k silné trojici

S ohledem na trvale rostoucí počet 

registrovaných osobních automobilů 

může leckdo propadnout klamnému 

pocitu o zajištěnosti svého servisu a 

dostatku práce do budoucna. 

Vedle rostoucího počtu automobilů je 

ale správné zdůraznit také rostoucí 

počet míst, kde se opravují.

Jestliže chcete právě svůj servis od 

ostatních odlišit, tak kromě vzhledu 

a přístupu k zákazníkovi je nezbytné 

nabízet víc než někdo jiný ’za rohem’.  

A to např. v podobě profesionálních 

znalostí všech typů podvozkových 

systémů. 

Právě proto je tu nový servisní 

koncept společnosti APM Automotive  

PODVOZKOVÉ CENTRUM.

Prakticky od prvopočátku 

používání tlumičů je s těmito díly 

neodmyslitelně spjato jméno jednoho 

z nejprogresivnějších výrobců  - 

společnosti BILSTEIN. A stejně 

neochvějnou pozici má také fi rma 

s příbuzenskou vazbou dodávající 

již léty prověřené díly řízení FEBI 

BILSTEIN. 

A právě s těmito dvěma světovými 

giganty známými po celém světě 

prvotřídní kvalitou svých vyráběných a 

prodávaných dílů se společnost APM 

Automotive spojila a vdechla život 

novému modernímu konceptu 

v podobě podvozkového centra.



Tempo jakým jde kupředu technický 

vývoj moderních vozidel lze bez 

nadsázky nazvat úprkem. A tomu 

může stačit pouze ten, kdo bude 

trvale sázet na vzdělávání a 

doplňování nejnovějších informací 

a trendů. Právě to vám spolu s 

dodávkami kvalitních náhradních dílů 

nabízíme.
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Využijte informací
S rozvojem každé společnosti se 

zvyšuje i zákaznický tlak na komfort 

nabízených služeb. Od autoservisů 

zákazník očekává odhalení a 

odstranění nejen zcela zjevných 

problémů, ale i tzv. skrytých či na 

první pohled nezjevných závad, 

což přináší úsporu času i peněz 

při kompletní opravě. Očekávání 

perfektně provedené práce či 

použití kvalitních náhradních dílů 

při respektování ekonomické části 

prováděné opravy je přitom 

nezbytnou samozřejmostí. 

A aby bylo možné odborně stanovit 

a diagnostikovat poruchu, jsou nutné 

patřičné znalosti.

Díly řízení Febi a tlumiče Bilstein 

tato očekávání po dlouhá léta plní

 a právem mají svoje místo na špici 

v dodávkách dílů do prvovýroby. 

Zásluhu na tom mají i dlouholeté 

zkušenosti z vývoje systémů pro 

renomované světové automobilky. 

Využijte jejich prvovýrobní kvalitu 

a možnosti dané příslušností

ke specializovanému servisnímu 

konceptu. 



Dejte zákazníkovi víc
Samozřejmě se zaměříme také 

na zásady pro správnou montáž 

dílů, naučíme Vás analyzovat 

závady atd.  Stručně řečeno Vám 

pomůžeme z Vašeho servisu udělat 

odborné pracoviště se specializací 

na podvozkovou problematiku, 

aniž bychom zasahovali do celkové 

odbornosti a potlačovali jiné druhy 

oprav. 

Příslušnost ke konceptu 

PODVOZKOVÉ CENTRUM nedělá 

z Vašeho servisu závislý subjekt.

Jako svobodný podnikatel budete 

’jen’ užívat výhod námi nabízeného 

moderního řešení a ve své 

nezávislosti profi tovat z pravidelného 

přísunu kvalitních informací, dat, 

služeb i zboží.

V rámci seminářů a odborných 

školení Vás podrobně seznámíme 

s druhy řízení, budeme rozebírat 

problematiku náprav, pružících a 

tlumících soustav, geometrie náprav, 

pneumatik, brzdových systémů, 

ložisek… 



Vaši příslušnost do rodiny 

podvozkových specialistů je potřeba 

zviditelnit. Vedle označení Vašeho 

autoservisu by už na první pohled 

mělo být viditelné i mnohé naznačující 

logo konceptu Podvozkové centrum 

a také jeho partnerů, tedy značek 

Bilstein a Febi Bilstein. 

Příklad vnějšího 
označení

Prezentační prostředky i s návrhem 

na jejich umístění samozřejmě 

dodáme. Vhodný je bílý nátěr fasády 

stejně jako zapracování označení 

konceptu i do interiéru a to jak v 

administrativní, tak v pracovní části 

servisu.



Fungující dílna, zkušený personál, 

vhodná poloha jsou základní 

kameny pro Vaši účast v konceptu 

podvozkových center. Vedle toho je 

třeba trvale držet vysokou úroveň 

nabízených služeb a v případě 

potřeby i částečně upravit vnější i 

vnitřní vzhled provozovny. 

Jak se stanu
podvozkovým centrem?

Hlavní ale je hlavně svobodně se 

rozhodnout - ANO chci být (se stát) 

podvozkovým centrem.

V tomto případě se obraťte na 

„Vašeho“ obchodního zástupce 

společnosti APM Automotive,

 nebo využijte kontaktů uvedených 

na zadní straně tohoto bulletinu. 

Obratem Vás budeme kontaktovat 

a společně upřesníme další 

postup.



Plzeň
Barrandova 14

tel. +420 377 244 064
plzen@apm.cz

Praha - Hostivař
Pražská 16

tel. +420 225 001 822
praha@apm.cz

Olomouc
Chválkovická 80/55

tel. +420 585 314 568
olomouc@apm.cz

Benešov
Táborská 2119

tel. +420 317 711 042
benesov@apm.cz

Ostrava - Nová Ves
Fričova 1 

tel. +420 596 613 630
ostrava@apm.cz

Ústí nad Labem
Havířská 357/80

tel. +420 475 205 620
usti@apm.cz

Karlovy Vary
Kapitána Jaroše 27/292
tel. +420 353 892 808
karlovy.vary@apm.cz

Valašské Meziříčí
Poláškova 81/3

tel. +420 571 610 465
valmez@apm.cz

Chomutov
Lipská 4696

tel. +420 474 334 267
chomutov@apm.cz

Brno
Dornych 54/47

tel. +420 531 012 622
brno@apm.cz

Zlín
Tř. Tomáše Bati 283 

tel. +420 576 201 955
zlin@apm.cz

Hradec Králové
Vlčkovická 223

tel. +420 498 501 177
hradec@apm.cz

Kdyně - CENTRÁLA
Nádražní 104

tel. +420 379 302 922
info@apm.cz

Praha - Zličín
Sárská 5/133

tel. +420 225 091 822
praha.zlicin@apm.cz

Domažlice
Husova 4

tel. +420 379 768 899
domazlice@apm.cz

Havířov
Železničářů 1529/1C
tel. +420 596 810 083

havirov@apm.cz

Autoservis Domažlice
Havlíčkova 6

tel. +420 379 720 543
servis.domazlice@apm.cz

Most
Obránců míru 3/2945
tel. +420 417 639 238

most@apm.cz

PRODEJNÍ MÍSTA

APM Automotive

DS České Budějovice
Luční 513

tel. +420 739 530 794
budejovice@apm.cz


