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Ön gondoskodhat üzletéről!

Mi gondoskodunk gépparkjáról,

Hilti Flottamenedzsment
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Hilti Flottamenedzsment
Bízza ránk gépparkját, és mi megkíméljük  
az üzemeltetésből eredő rejtett költségektől.

A felszín alatt
Gépbeszerzéssel kapcsolatos döntéseinket gyakran csak a vételár befolyásolja, holott az 
üzemeltetés rejtett költségekkel járhat. Ezek a nem várt kiadások befolyásolhatják a vállalkozás 
eredményességét. Habár ezek a költségek nem mindennaposak, bármikor felmerülhetnek,
így a kockázat csökkentése érdekében érdemes előre kalkulálni velük.

Ha Ön is rendszeresen szembesül ezekkel a problémákkal, 
akkor a Hilti Flottamenedzsment nyújthat megoldást.

Van elég gépe 
a folyamatos munkavégzés 
biztosításához?

Önnek mennyibe kerül 
évente
a gépbeszerzés megszervezése, beleértve az 
árajánlatkérés folyamatát, a vételárat, a gépek 
karbantartását, üzemeltetését, a számlák kezelését 
és az egyéb adminisztrációs költségeket?

Milyen  
állapotban van  
a jelenlegi gépparkja?

Ön milyen gyakran 
javíttatja  

a gépeit?  
Ez mennyibe 
kerül Önnek?

Évente 

hányszor kell
gépeket bérelnie? 

Önnek mennyibe kerül  
lépést tartani a  

legkorszerűbb 
technológiai újításokkal? 

Hilti Flottamenedzsment
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Hilti Flottamenedzsment

„Rejtett költségek nélkül 
egy fix havi díjjal lényegesen 
egyszerűbb a géppark 
költségvetése.”
pénzügyi vezető

„Mindig a legkorszerűbb 
gépekkel dolgozhatunk, ami segíti 
a hatékony munkavégzést. 
A csúcsidőszakokra gyorsan és 
hatékonyan tudunk reagálni a napi 
gépbérleti lehetőséggel.”

művezető

„A javítási folyamat, árajánlatkérés nélkül, elképesztően  
gyors és egyszerű, és a cseregép-szolgáltatásnak 
köszönhetően a munka fennakadás nélkül 
folytatódhat.  
Az on-line gépnyilvántartásnak és egyedi gépjelölésnek 
köszönhetően mindig tudom, hogy ki, mikor és hol 
használja a gépeket.”

építésvezető

„Nem az eszközök birtoklásával, 
hanem azok használatával 
keressük a pénzt.  
A Flottamenedzsmenttel pénzt 
és időt takaríthatok meg, hiszen 
a napi problémák helyett a 
vállalkozás lényegi feladataival 
tudok foglalkozni.”

ügyvezető igazgató
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Többlet bérleti lehetőség
•  Csúcsidőszakokra, napidíjért flottában lévő 

gépei mellé többletbérgépet rendelhet
•  Nincs kaució
•  Nincs extra javítási költség
•  A gépek ki- és visszaszállítása ingyenes

Átlátható, on-line gépnyilvántartás  
•  A weboldalán található teljes eszközlista 

segítségével elkerülheti a felesleges 
vásárlásokat

•  A személyre szabott etikett segít a gépek 
beazonosításában, nyomon követésében

•  Használja az on-line gépnyilvántartást,  
hogy gépei a megfelelő helyen és időben 
legyenek

személyre szabott megoldás a legújabb technológiával!

Mi gondoskodunk 
a gépparkról, 
Ön gondoskodhat 
az üzletéről!

Gépbeszerzéssel kapcsolatos döntéseinket gyakran csak a vételár befolyásolja, holott az üzemeltetés 
rejtett költségekkel járhat. A Hilti Flottamenedzsment keretében fix havi díjakkal kalkulálhat,  
előre meghatározott futamidő során. 
Flottaszolgáltatásunkhoz kapcsolódó prémium szolgáltatások:

Kontrollálja költségeit!

Végezze munkáját leállás nélkül!

Legyen gépparkja  
átlátható, nyomon követhető!

Fix havi díj 
•  Egyszeri nagyberuházás helyett alacsony,  

fix havi díj
•  Kiszámítható havi költségek
•  Kevesebb adminisztrációs költség

Teljes körű javítás / karbantartás  
/ költségmentes szerviz 
• Ingyenes szervizszolgáltatás
• Árajánlat nélküli javítás – a gépek javítása és 

visszaszolgáltatása 3-5 napon belül

Cseregép-szolgáltatás
•  Igény esetén a javítás időtartamára 

cseregépet biztosítunk
•  Nincs leállási idő – folyamatos munkavégzés, 

folyamatos termelés

Innovatív géppark
•  Szerződés-megújításkor lehetősége van  

a leginnovatívabb gépek beszerzésére
•  A gyors munkavégzés érdekében használja  

a legjobb teljesítményű gépeket

A cseregép-szolgáltatás alól egyes géptípusok kivételt képezhetnek.  
A részletekről érdeklődjön a Hiltinél.



8 9

Hilti Flottamenedzsment

Hozza ki a legtöbbet  
a Flottamenedzsment-szolgáltatásból!
A személyre szabott gépnyilvántartás, eszközfigyelés és 
számlázás lehetővé teszi, hogy könnyebben menedzselje  
flottáját. A folyamat az alábbi:

rendelés
Határozza meg, 
hogy az optimális 
munkafolyamathoz 
milyen eszközökre van 
szüksége, majd adja le 
rendelési igényét  
on-line felületen.

a géppark egyszerű nyomon 
követése és karbantartása 
mostantól gyerekjáték

•  Géppark folyamatos megújítása
•  Fölösleges gépvásárlás elkerülése
•  Projekteken átívelő  

gépparktervezés

Egyedi gépszámozás

személyre szabott számlák

Minden gépet egyedi számmal látunk el, 
ami a géphez tartozó összes szükséges 
információt tartalmazza. Új projekt esetén 
új információkkal ellátott etikett rendelhető.

A rejtett költségek nélküli havi számlák 
kiegyensúlyozott költségtervezést tesznek 
lehetővé, elkerülve a váratlan helyzeteket.

on-line gépnyilvántartás 

A gépállományhoz kapcsolódó 
információk folyamatos követése és egyéb 
szolgáltatások igénybevétele bármikor 
lehetséges flotta on-line regisztrációja után.
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Hilti Flottamenedzsment

 

Önre szabva
Takarítson meg időt és pénzt a személyre szabott 
Flottamenedzsment lehetőségeinek kiaknázásával!

Acélszerkezet-építés

Gépészeti szerelés

Villanyszerelés

Középület-építés

Generálkivitelezés, szerkezetépítés

Belsőépítészet

Mi gondoskodunk gépparkjáról,
Ön gondoskodhat üzletéről!

az út a vállalkozása 
hatékonyságának 

növeléséhez

Alkalmazások és igények felmérése 
személyre szabottan

Tapasztalatokon alapuló javaslatok a Hiltitől

A Hilti Flottamenedzsment megkezdése

Optimális gépparkbővítés

Folyamatos jelenlét és kapcsolattartás

Gépcsere a leginnovatívabb készülékekre
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Hilti. Tartósan teljesít.
Hilti Hungária Kft. I 1037 Budapest I Bécsi út 271., 4. emelet I Tel.: +36 80 44 58 44
www.hilti.hu I www.facebook.com/hiltihungaria


