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VI HAR ALTID FOKUS  
PÅ VORES KUNDER

Kravene til teknologien vokser konstant, 
og den tekniske kompleksitet bliver større 
- det gælder såvel for bilerne som for 
reservedelsmarkedet. Det har i løbet af årene 
også ændret HELLAs rolle. Vi ser os selv 
som partner for grossistleddet, der gør din 
forretning lettere og mere effektiv, samt som 
værkstedets ven, der hjælper dig til at udføre 
arbejdet hurtigere og mere profitabelt - så 
bilerne kommer hurtigere ud at køre igen.



Din dagligdag er kompliceret nok i forvejen, og derfor ser vi det som vores opgave og som en selvfølge 
at lette dit arbejde mest muligt. Hos os begynder det med uovertruffen leveringssikkerhed med 
avanceret logistik, via første klasses datamanagement og fortsætter - men slutter langtfra - med 
målrettet salgsstøtte.

MANGE STÆRKE MÆRKER SIKRER DINE RESULTATER

HELLA har indgået en række stærke partnerskaber, således at du har en effektiv 
partner ved din side på alle områder. Det kan ikke undgå at give dig fordele:

 ➔ BEHR HELLA Service: Termokontrol-eksperten 
 ➔ HELLA PAGID Brake Systems: Det bedste af det bedste når det gælder 

bremser
 ➔ HELLA GUTMANN Solutions: Proffen på værkstedsudstyr til fejlfinding på 

alle mærker, klimaservice samt kontrol- og indstillingsværktøj

Dermed har du inkl. HELLA - en pioner på lys, lygter, elektrisk udstyr og 
elektronik - adgang til fire stærke mærker, som du og dine kunder kan stole på.

HELLA SOM GROSSISTLEDDETS PARTNER

VI GIVER DIG ET BREDT UDBUD

HELLA er langt mere end blot lys og lygter - hos os kan du få mere end 45.000 
produkter. Vi giver dig professionelle løsninger til fejlfinding og klimaservice, 
så du kan udføre fagligt korrekte reparationer og service. Desuden tilbyder 
HELLA en første klasses teknisk service samt en fremragende logistik med 
stor fleksibilitet og høj leveringssikkerhed. Hos os får du det hele fra samme 
leverandør.

GOD LOGISTIK GØR DET IKKE ALENE

HELLA tilbyder dig ikke blot et bredt program af højkvalitets produkter 
med stor leveringssikkerhed, fra reservedele, sliddele og karrosseridele via 
forbrugsmaterialer og tilbehør og til professionelt værkstedsdustyr. I kraft af 
optimal informationsstyring og fleksible logistikløsninger sikrer vi dig også, at 
vores produkter altid er til rådighed, når og hvor du har brug for dem. 



PARTNER WORLD
TILBYDES IKKE I DANMARK

VI STÅR ALTID TIL RÅDIGHED

På vores online værkstedsportal HELLA TECH WORLD finder du tekniske 
informatioer, køretøjsspecifikke reparationsanvisninger, værkstedstip og online 
undervisning.

VI TAGER NÆRHED TIL MARKEDET BOGSTAVELIGT

Med mere end 100 års erfaring og mere end 125 filialer i mere end 35 lande er 
HELLA i ordets egentlige betydning altid tæt på kunderne og har en af de største 
handelsorganisationer til bilreservedele, fejlfinding og serviceydelser - også tæt 
på dig. Takket være denne markedsnærhed kan vi hurtigt opfange nye behov fra 
dig og dine kunder – og imødekomme dem endnu hurtigere.  
Vi ser frem til, at vi også må servicere dig i fremtiden!

DATAMANAGEMENT - GANSKE ENKELT

Kravene til datamanagement vokser konstant. Dem opfylder vi - og 
mere end det. Med omfattende informationer om integration i de 
forskellige systemer, en første klasses forsyning med applikationsdata 
og krydsreferencer samt informationer, der øger værdien, så som 
marketingtekster og 360°-illustrationer, der gør arbejdet endnu lettere. 
Dermed kan du nemt og fejlfrit finde de rette reservedele.
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At få bilerne ud at køre igen så hurtigt som muligt - det er målet 
for alle værksteder. Det er netop det, der er i fokus for vores 
processer og serviceydelser, og i kraft af vores mangeårige 
erfaring i værkstedsdrift har vi optimeret processen. Vi 
understøtter værkstedet under hele reparationsforløbet og 
gør det hurtigere og mere profitabelt. 

MODTAGELSE AF BILEN

Med vores professionelle diagnoseapparater kan du 
nemt identificere bilen og fejlene, allerede når bilen 
modtages. Her kan du som værksted få hjælp af al 
HELLAs OE- og diagnose-ekspertise. Specielt udviklede 
diagnoseprogrammer hjælper ikke blot ved fejlfinding, 
men identificerer også de pågældende komponenter og 
forbindelser.

IDENTIFIKATION AF RESERVEDELE

HELLA finder den rigtige reservedel til dig som værksted. 
I kraft af HELLAs ekspertise i datamanagement kan de 
nødvendige reservedele hurtigt identificeres - fra alle 
produktområder: elektrisk/elektronisk udstyr, termokontrol, 
bremser og lys/lygter. Dermed får du hurtigere (reparations)
resultater!

FEJLFINDING

Vi taler samme sprog som værkstederne. Vores hotline, 
der er oprettet til at hjælpe dig, med over 50 veluddannede 
fagfolk hjælper dig hurtigt og kompetent med alle 
spørgsmål om fejlfinding. På internationalt plan besvarer vi 
over 500.000 opkald om året. Vor tekniske center hjælper 
dig ved bedømmelsen af data. I vores store diagnose- og 
reparations-database kan du finde hjælp til reparationer, 
løsninger og tekniske data til mere end 35.000 bilmodeller. 
Desuden står vores omfattende tekniske serviceydelser til 
din rådighed online som f.eks. værkstedsportalen HELLA 
TECH WORLD.

HELLA SOM VÆRKSTEDETS VEN

VÆRK- 
STEDETS

VEN

HELLA er grossistleddets partn
er,

 so
m sæ

tte
r t

ur
bo

 p
å 

fo
rr

et
ni

ng
en

 o
g 

sa
m

tid
ig

 g
ør

 d
en

 m
er

e e
nk

el 
– m

ed henblik på større effektivitet. HELLA er værkstedets ven, som sæ
tter turbo på den daglige forretning og gør den m

ere profitabel og fremtidssikker.

Værkstedets ven:  
Få mere at vide i denne  
underholdende video.



I kraft af vores mangeårige erfaringer på værkstedsområdet 
har vi løbende kunnet optimere vores processer og 
serviceydelser på dette område og fokusere 
på værkstedernes specielle behov og 
ønsker. Vi hjælper værkstedet under 
hele reparationsforløbet – og gør dermed 
værkstedet hurtigere og mere profitabelt.
HELLA – værkstedets ven.

SALGSSUPPORT

Kvalitetsprodukter og tjenesteydelser skal også sælges 
med kvalitet. Vi støtter dig som værksted med en 
mængde marketing-know-how som f.eks. omfattende 
salgsmaterialer, professionelt point-of-sale-udstyr og 
kampagnestøtte.

VIDEREUDDANNELSE

Som værksted skal du hele tiden holde trit med den aktuelle 
udvikling og nyheder på bilmarkedet for at få gode resultater. 
Derfor tilbyder HELLA værkstederne professionelle kurser 
(på stedet) og online-seminarer, således at du altid er à jour 
med tingene - og er godt rustet til fremtiden.

LEVERINGSSIKKERHED

Når det gælder leveringssikkerhed er HELLA i front - vi 
sikrer, at du som værksted direkte nyder gavn heraf. For 
det brede HELLA produktprogram er straks til rådighed hos 
grossisten og leveres til dig på kort tid.

REPARATION

I den egentlige reparationsproces får du ikke blot hjælp 
af vores styring af reservedele, men også af vores 
gratis serviceydelser. Således kan du i HELLA TECH 
WORLD f.eks. finde mere end 1.500 modelspecifikke 
reparationsinformationer, et stort antal videoer samt tips og 
tricks og yderligere informationer om f.eks klimaservice.



OE-EKSPERTISE  
TIL ALLE
Én ting er fælles for alle vore 
kunder: Lige som anerkendte 
bilfabrikker verden over 
gør det, kan du også stole 
på vores teknologi- og 
førstemonteringsekspertise. Og 
det er ikke alt: I vores OE-division 
hører nyskabende produkter til 
dagens orden – denne ekspertise 
kombinerer vi med vores 
"aftermarket-know-how" til dig. 
Dermed kan vi løbende tilbyde 
dig nye løsninger, der er afstemt 
perfekt til dine behov, og som 
allerede i dag opfylder fremtidens 
krav. Sagt på en anden måde: Med 
HELLA har du altid en kompetent 
og pålidelig ekspert ved hånden.
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