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Het HELLA Service Partner-concept is een 
internationale samenwerking tussen onafhankelijke 
garages, deelnemende groothandelaars en HELLA. 
De samenwerking richt zich op de kernactiviteiten 
van HELLA: Verlichting, Elektriciteit, Elektronica, 
Thermo Management en Equipment. 
De doelstelling is om u, als onafhankelijke garage, te 
ondersteunen door onder meer garage-uitrusting, 
technische en marketingondersteuning aan te bieden.



WIE IS HELLA?

HELLA is wereldwijd een betrouwbare en professionele
leverancier voor de automotive markt. Bekend van 
verlichting maar ook groot in elektronica en thermo-
management. De kracht van HELLA is dat het over de hele 
wereld samenwerkt met toonaangevende fabrikanten. 
Deze synergie van sterke merken koppelt kennis en 
mogelijkheden. 

Hella Gutmann Solutions, de samenwerking tussen 
HELLA en Gutmann Messtechnik, levert voor elke 
werkplaats en toepassing de juiste diagnoseappa-
ratuur en optimale datavoorzieningen.

De samenwerking Behr Hella Service omvat het 
complete assortiment motorkoeling- en airco-
onderdelen van Behr en HELLA. 
Het Behr Hella Service productassortiment bestaat 
op dit moment uit meer dan 6000 artikelen.  



HELLA SERVICE PARTNER
Vrij maar niet vrijblijvend

U, als toekomstige HELLA Service Partner, kunt een 
kwalitatief hoogwaardig onderhoud en service aan uw 
klanten garanderen door het monteren van HELLA-
onderdelen en door HELLA-equipment en data te gebruiken. 
HELLA ondersteunt haar HELLA Service Partners op 
technisch, verkoop- en marketingvlak. De HELLA Service 
Partner blij�  onafhankelijk en baas in eigen huis.

Uitgebreide en probleemoplossende vakkennis, samen met 
duurzame en kwalitatieve HELLA-producten, vormen twee 
unieke troeven die HELLA u aanbiedt.

Wat verwacht HELLA van haar 

HELLA Service Partner? 

  U zorgt voor een duidelijke HELLA  
 Service Partner-uitstraling 
 door de installatie van een HELLA-
 uithangbord of –pyloon

   U werkt bij voorkeur met 
 HELLA-equipment

 U gebruikt hoofdzakelijk HGS Data

  U neemt op  jaarbasis een (vooraf in  
 samenspraak overeengekomen)   
 bedrag af aan HELLA-producten
 

Momenteel telt het 

HELLA Service Partner-netwerk 

meer dan 200 leden



Wat biedt HELLA haar 
HELLA Service Partners?

   GRATIS toegang tot de technische  
 helpdesk van HELLA

   Het behoud van de identiteit en de  
 zelfstandigheid van uw bedrijf

   Het bezorgen van aantrekkelijke   
 aanbiedingen op regelmatige basis

   Een continue kennisoverdracht door  
 (online) trainingen en informatie

   Het toezenden van een maandelijkse  
 elektronische nieuwsbrief  die u   
 informeert over bovenstaande zaken

   De kwaliteit en de betrouwbaarheid  
 van een eerste montage leverancier 
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Wenst u meer informatie over het 

HELLA Service Partner-concept? 

Neem dan contact op met dhr. Jurgen 

Cassauw, concept manager HELLA 

Service Partner, via 0479 33-08-46 of 

jurgen.cassauw@hella.com 


