
Nowa koncepcja sprzedaży zacisków hamulcowych – bez 
opłaty dodatkowej (depozyt) dla 1000 pozycji z katalogu
Od wielu lat firma SBS Automotive A/S znajduje się w czołówce światowych liderów w dziedzinie projektowania i 
sprzedaży zacisków hamulcowych na potrzeby niezależnego rynku wtórnego w Europie. Dzięki naszej nowej kon-
cepcji oferujemy wyjątkowe możliwości w zakresie sprzedaży zacisków hamulcowych.

Z reguły opłata dodatkowa nie była 
stosowana na rynku od wielu lat – ale 
dotyczyło to wyłącznie ograniczonej liczby 
pozycji katalogowych. W ramach nowej 
koncepcji firma SBS Automotive oferuje 
1000 pozycji katalogowych bez opłaty 
dodatkowej, o zasięgu rynkowym ponad 
88%.

Korzyści dla klienta
Nowa koncepcja zapewnia sprzedawcom 
hurtowym korzyści zarówno w zakresie 
ekonomii, jak i przewozu/logistyki.

Korzyści ekonomiczne: 
Sprzedawcy hurtowi mają możliwość 
znacznego zmniejszenia salda opłat 
dodatkowych, co może mieć duże 
znaczenie, w przypadku gdy opłata 
dodatkowa za zacisk wynosi od 20 do 25 
euro. Kwota jest taka sama w przypadku 
wartości zapasów w przeliczeniu na jeden 
produkt.

• W przypadku zapasów obejmujących 
1000 zacisków saldo opłat dodatkowych 
wynosi od 20 000 do 25 000 euro. Saldo 
może zostać całkowicie zredukowane 
dzięki wdrożeniu nowej koncepcji SBS 
Automotive.

• W przypadku, gdy nie wszystkie 
zwroty zostaną zaakceptowane 
przez dostawcę, straty spowodowane 
opłatami dodatkowymi będą mniejsze.

• Zmniejszenie ilości rdzeni o 90% 
zapewni oszczędności dzięki 
mniejszemu zapotrzebowaniu na 
pracowników magazynowych oraz 
redukcji ilości zadań administracyjnych 
związanych z notami kredytowymi.  

Korzyści logistyczne: 
Nie ma potrzeby organizowania zbiórki i 
zwrotu rdzeni do dostawcy w takiej samej 
ilości, w jakiej zostały zakupione. Ilość 
zwrotów może zostać ograniczona jedynie 
do 10%. Wynikające z tego korzyści to:

• Ograniczenie ilości not kredytowych 
wydawanych klientom

• Ograniczenie ilości rdzeni zwracanych 
dostawcom

• Mniej zasobów potrzebnych w 
magazynie

„Nowa wyjątkowa oferta SBS Automotive 
niesie ze sobą wiele korzyści” – powiedział 
Lars From, dyrektor ds. ochrony i 
bezpieczeństwa SBS Automotive.

Jakość produktu
Jak już wspomniano, SBS Automotive 
jest liderem na rynku wtórnym części 
samochodowych w zakresie zacisków 
hamulcowych, a jakość jest dla firmy 
kwestią priorytetową. Pomimo tego, 
iż oferujemy rozwiązania bez opłaty 
dodatkowej w przypadku większości 
produktów dostępnych na rynku, nie 
powoduje to w żadnym wypadku obniżenia 
jakości. Nadal oferujemy:

• 5-letnią gwarancję na wady 
materiałowe i produkcyjne.

• Wyprodukowano zgodnie z normą IATF 
16949.

• Jakość odpowiadająca oryginalnemu 
wyposażeniu i pełna identyfikowalność.

Asortyment produktów
Asortyment zawiera różne typy produktów, 
zarówno ze stali, jak i ze stopów:

• Zaciski stałe
• Zaciski pływające
• Zaciski z kołkiem prowadzącym
• Zaciski do pojazdów ze zintegrowanym 

hamulcem postojowym
• Zaciski do pojazdów z elektrycznym 

hamulcem postojowym

Firma SBS Automotive to uznany dostawca 
danych produktu dla TecAlliance (od 
ponad 20 lat), a cały asortyment zacisków 
znajduje się na liście TecAlliance. Pozycje 
z asortymentu obydwu firm są dostępne 
na życzenie.

Oferta jest dostępna w NK. Na życzenie 
klientów jest możliwa również dostawa 
produktów prywatnych marek.

Pełen asortyment zacisków dostępny 
od lutego 2020. Należy skontaktować 
się z nami, aby uzyskać więcej 
informacji na temat naszej koncepcji  
info@nk-autoparts.com lub zadzwonić 
pod jeden z poniższych numerów.
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