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Going mobile:  

MAHLE Aftermarket prezentuje aplikację mobilną 

Stuttgart, 5 grudnia 2013 r. – MAHLE Aftermarket, 

wyspecjalizowany w częściach zamiennych pion 

przedsiębiorstwa MAHLE, przedstawi w dniu 5 grudnia 2013 r. 

aplikację mobilną MAHLE Aftermarket. Użytkownicy tej aplikacji 

będą mieć mobilny, usystematyzowany dostęp do wszystkich 

katalogów, informatorów technicznych i informacji dla klientów.  

 

Szybkie informacje o częściach zamiennych do danego 

modelu samochodu osobowego czy znajdowanie zamiennika 

dla oryginalnej części zamiennej – wszystko to możliwe jest 

dzięki aplikacji MAHLE Aftermarket. „Wszystkie katalogi są 

prezentowane w poręcznym formacie z różnymi funkcjami 

wyszukiwania, zakładkami i indeksami. Te funkcje 

umożliwiają użytkownikom aplikacji szybsze znajdowanie 

wymaganych informacji lub produktów”, wyjaśnia Arnd Franz, 

członek zarządu koncernu ds. dystrybucji części 

motoryzacyjnych i rozwoju aplikacji, pion Aftermarket. 

Dokumenty posiadają zakładki, prowadzące bezpośrednio do 

informacji poszczególnych producentów pojazdów.  

Aplikacja mobilna MAHLE Aftermarket może działać pod 

kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android i jest 

w szczególności przydatna do tabletów. Jest ona dostępna 

w języku niemieckim i angielskim. Inne języki są 

w przygotowaniu. Aplikacja MAHLE Aftermarket jest 

dostępna w App Store firmy Apple oraz w Google Play Store. 

Mobilna strona internetowa katalogu online 

MAHLE Aftermarket kompletuje nową ofertę: katalog internetowy 

jest dostępny teraz ze zoptymalizowanym wyglądem dla tabletów 

i smartfonów. 
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Informacje o firmie MAHLE 

MAHLE jest wiodącym światowym producentem 

podzespołów i systemów do silników spalinowych i ich 

urządzeń peryferyjnych oraz do klimatyzacji pojazdów 

i chłodzenia silników. W 2014 roku w 140 zakładach 

produkcyjnych oraz w dziesięciu wielkich centrach 

badawczo-rozwojowych około 65 000 pracowników 

wygeneruje planowane obroty na poziomie prawie dziesięciu 

miliardów euro. 

Pion przedsiębiorstwa MAHLE Aftermarket, 

wyspecjalizowany w zakresie części zamiennych, 

wykorzystuje know-how z produkcji seryjnej wyposażenia 

OEM do produkcji części na motoryzacyjny rynek wtórny, 

dostarczając swoje produkty partnerom handlowym, 

warsztatom i zakładom napraw silników. MAHLE Aftermarket 

posiada 17 zakładów produkcyjnych i biur sprzedaży na 

całym świecie i zatrudnia około 1500 pracowników. W roku 

2012 obroty tego pionu wyniosły 797 milionów euro. 

Kontakt dla dziennikarzy: 

MAHLE International GmbH 

Pamela Berner 

Centralny dział komunikacji w przedsiębiorstwie 

Pragstrasse 26–46 

70376 Stuttgart 

Niemcy 

Telefon: +49 711/501-13185 

Faks: +49 711/501-4413185 

E-mail: pamela.berner@mahle.com  
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Zdjęcie prasowe MAHLE: 

 

 

 

 

Podpis pod zdjęciem:  

Dostępna od 5 grudnia: aplikacja mobilna MAHLE Aftermarket. 

 

Komunikat prasowy razem ze zdjęciem do pobrania pod adresem:  

www.mahle-aftermarket.com 

http://www.mahle-aftermarket.com/

