
MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart /Németország

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

Információk és  
szolgáltatások áttekintése 
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A MAHLE Aftermarket hét olyan erős márkát egyesít 
magában, amelyek világszerte vagy regionális szin-
ten az innovációt és a megalkuvás nélküli minőséget 
képviselik. 

MAHLE Aftermarket –  
mindig a megfelelő  
termékválaszték 

Profitáljon a know-how-nkból és a folyamatosan bővülő, átfogó 

termékportfólióból a következő területeken: 

 n Motoralkatrészek 

 n Tömítések 

 n Szűrők 

 n Hűtés és légkondicionálás 

 n Önindítók és generátorok 

 n E-mobilitás és elektronika 

 n Műhelyfelszerelés és diagnosztika 

Kiterjedt logisztikai hálózatunknak köszönhetően termékeinket  

a lehető leggyorsabban az Ön rendelkezésére bocsátjuk.

MAHLE CustomerCare portál

A MAHLE digitális ügyfélportálja a kulcs a szervizvilágunkhoz, mert 

itt együttesen található meg minden olyan termék, szolgáltatás és 

információ, amely a mindennapi munkához fontos lehet. 

A ticketing rendszer mellett - melynek segítségével közvetlenül  

a MAHLE szakértőknek küldheti el megkereséseit - reklámeszköz- 

áruházunk is az Ön rendelkezésére áll. Itt egyszerűen megrendelhető 

a következő oldalakon bemutatott valamennyi termék. 

Regisztráljon díjmentesen a  

customercare.mahle-aftermarket.com oldalon

A következő oldalakon az átfogó információs,  

tanácsadási és szolgáltatási ajánlatunkat mutatjuk be. 

eShop

eShop Katalógus Market Intelligence Szervizjegy MediaCenter MAHLE tréning Marketing Saját fiók

MediaCenter MAHLE tréning Marketing Saját fiók

Katalógus Market Intelligence Szervizjegy

Kérjük, válassza ki a menütartományt:

Bejelentkezés

HU
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Kártörténeti brosúrák 

A kártörténeti brosúráink immár  

a műhelyek és hobbyszerelők  

nélkülözhetetlen kézikönyvévé  

váltak. A mindenkori termék- 

csoportokban gyakran felme- 

rülő káreseményeket képekkel  

és a tényállás, az ok/okok és  

az elhárítás, ill. az elkerülés rész- 

letes leírásával mutatjuk be. 

Műszaki poszterek 

A műszaki poszterek nagyon 

praktikus segítséget nyújtanak a 

mindennapi munkában – hasz-

nos információkkal szolgálnak a 

termékeink ki- és beszerelésével 

kapcsolatban. Mindig jelen van, 

ezáltal azonnal kéznél is van, ha 

szükség van rá. 

A kártörténeti brosúrákat és a műszaki posztereket a kereske-

delmi partnereinktől, közvetlenül a reklámeszköz-áruházunkban 

vagy online a mahle-aftermarket.com oldalon a médiaközpont-

ban igényelheti. 

Magas színvonalú oktatások 

A MAHLE Aftermarket termékszak-

értői eljönnek Önhöz – széleskörű 

szaktudásuk teljes skáláját felvonul-

tatva. Alternatív lehetőségként Ön 

és munkatársai gyakorlatorientált 

szemináriumon vehetnek részt 

cégünknél. A magas színvonalú 

oktatásainkon a résztvevők mindig 

naprakész műszaki ismeretek birto-

kába juthatnak. 

Felkeltettük az érdeklődését?  

Ebben az esetben forduljon a kereskedelmi partneréhez,  

vagy küldjön e-mailt a ma.training@mahle.com címre. 

A karbantartás és javítás téma- 

körökkel kapcsolatos hasznos  

műszaki információk és tippek –  

egészen egyszerűen e-mailben.  

A Műszaki Hírnök rendszeres  

időközönként jelenik meg a  

honlapunkon, amiről kérésre  

e-mailben küldünk tájékoztatást. 

Szeretne levélben értesítést kapni a kiadványokról?  

Regisztráljon a mahle-aftermarket.com oldalon  

a „Services“ (Szolgáltatások) menüpontban. 

Műszaki  
Hírnök 
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Információk a  
katalógusokkal kapcsolatban 

A katalógusok a jövőben környezetvédelmi okokból már nem jelennek 

meg nyomtatott formában – azonban digitális formában továbbra is 

elérhetők lesznek. Az online katalógusunkban megtalálható az aktuális 

termékkínálat, valamint sok más, hasznos információ. 

Az ügyfél-információs rendszer (CIS) kérésre havonta tájékoztatást 

nyújt a bevezetni tervezett új termékekről, az újonnan elérhető, vala-

mint a kifutó termékekről. 

catalog.mahle-aftermarket.com/eu

 

Szeretné megrendelni a havi CIS hírlevelet?  

Regisztráljon a mahle-aftermarket.com oldalon  

a „Services“ (Szolgáltatások) menüpontban. 

MAHLE e-bolt

Nagykereskedőként Ön exkluzív módon gyorsan, biztonságosan 

és egyszerűen egyetlen felületen rendelheti meg a MAHLE összes 

termékét. 

Előnyök az Ön számára: 

 n A termékábrák megkönnyítik a beazonosítást 

 n Azonnal látható az elérhetőség és a beszerzési ár 

customercare.mahle-aftermarket.com

Információs füzetek és szórólapok

Az információs füzeteinkkel és szórólapjainkkal szeretnénk tájékoz-

tatást és felvilágosítást adni Önnek és ügyfeleinek – vállalatunkról, 

valamint termékeinkről és szervizszolgáltatásainkról egyaránt. 

Ennek során fokozottan ügyelünk a dokumentumok környezeti fenn- 

tarthatóságára: csak indokolt esetben nyomtatjuk ki az adott do-

kumentumot, csökkentjük a nyomtatási példányszámot, lehetőség 

szerint fenntartható erdőgazdálkodásból származó, PEFC tanúsít-

vánnyal rendelkező papírt használunk, és a klímasemleges nyomta-

tási technikával az éghajlatváltozás megelőzését célzó projekteket is 

támogatjuk. 

Az információs füzeteket és szórólapokat a kereskedelmi partne-

reinktől, közvetlenül a reklámeszköz-áruházunkban vagy online a 

mahle-aftermarket.com oldalon a médiaközpontban igényelheti. 
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MPULSE ügyfélmagazin 

Az ügyfélmagazinunk minden olyan fontos témáról beszámol, amely 

összefügg a MAHLE vállalattal és az értékesítés utáni piaccal: termé-

kinformációk és háttérismeretek, műszaki ötletek műhelyek számára, 

beépítési útmutatók és videók, trendek és új fejlesztések, valamint 

izgalmas történetek és nyereményakciók. 

Az MPULSE  

évente kétszer  

jelenik meg, minden 

év márciusában és 

szeptemberében. 

Az mpulse.mahle.com oldalon az MPULSE egész 

évben elérhető online magazinként. 

Promóciós árucikkek 

Eladásösztönzés 

A tetszetős promóciós árucikkekkel az ügyfélkötődést szeretnénk 

erősíteni. Legyen szó akár vásárokon vagy rendezvényeken osztoga-

tott reklámajándékokról, akár praktikus műhelyi segédeszközökről, 

minden alkalmazási területen a megfelelő terméket kínáljuk. 

A kültéri reklámokhoz, üzlethelyi-

ségekhez és a komplett műhely-

környezethez hasznos eladásösz-

tönző anyagokat bocsátunk 

rendelkezésre, hogy Ön és ügyfelei 

folyamatosan értesülhessenek 

a fontos termékinformációkról, 

újdonságokról  

vagy akciókról. 

Promóciós árucikkeket és eladásösztönző anyagokat a keres-

kedelmi partnereinktől vagy közvetlenül a reklámeszköz-áruhá-

zunkban igényelhet. 
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Közösségi média csatornák

Szeretné napi szinten követni a megjelenő újdonságokat, és szeretne 

részt venni a rendszeres akciókon és nyereményjátékokon? 

Az aktuális vásárokkal és rendezvényekkel kapcsolatos informáci-

óktól kezdve, a műszaki frissítéseken keresztül, egészen az álta-

lános újdonságokig – a közösségi média csatornáink segítségével 

semmilyen újdonságról nem marad le. 

Örömmel dolgozunk ki az Ön számára egyedi eladásösztönző kon-

cepciókat is. Ajánlatainkkal kapcsolatban forduljon értékesítési part-

neréhez, vagy írjon nekünk közvetlenül a customercare@mahle.com 

e-mail címre. 

Egyedi eladásösztönzés 
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 n mahlempulse  

az Instagram-on  

 n MAHLE  

YouTube-csatorna  

 n MAHLE  

Facebook-oldal 

+ Vásárok 

+ Események 

+ Szerkesztőségi cikkek 

+ Grafikák 

+ Hirdetések 

+ Bannerreklám 

+ Értékesítési akciók 

+ Gyárlátogatások 


