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O firmie

DEKRA na świecie

>> zatrudniający ok. 38 000 pracowników
w ponad 50 krajach świata,

2,9
mld €

2016

międzynarodowej sięgającym 36%.

2,1
mld €

2,7
mld €

2015

>> z rosnącym udziałem działalności

2,0
mld €

2,5
mld €

2014

dla usług motoryzacyjnych,
przemysłowych i kadrowych,

pomagających przyspieszyć globalizację,

2,3
mld €

2013

>> 12 strategicznymi liniami biznesowymi

>> z międzynarodową strategią przejęć –

2012

>> z siedzibą główną w Stuttgarcie,

2011

DEKRA to światowy lider urzędowych badań technicznych pojazdów oraz rzeczoznawstwa samochodowego, jak również usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu:

Przychód DEKRA w 2016 r. przekroczył 2,9
mld EURO

DEKRA w Polsce

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

>> Automotive:

USŁUGI
PRZEMYSŁOWE

USŁUGI
KADROWE

>> inspekcja przemysłowa i budowlana,

>> szkolenia i edukacja,

-- badania techniczne pojazdów,

>> testy i inspekcje materiałów,

>> praca tymczasowa,

-- ekspertyzy pojazdów i maszyn,

>> testowanie i certyfikacja produktów,

>> certyfikacja personelu.

>> Automotive Solutions.

>> certyfikacja systemów zarządzania.
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Urzędowe badania techniczne pojazdów (przeglądy rejestracyjne)

Zalety współpracy z DEKRA Polska w obszarze
badań technicznych
Zarządzanie przeglądami
rejestracyjnymi w pojazdach Klienta:

>> monitorowanie procesu,
>> informowanie użytkowników

o konieczności przeprowadzenia
badania,

>> wskazywanie najbliższej lokalizacji, etc.
Łatwy dostęp do usługi:

>> ogólnopolska sieć 300 Stacji Kontroli

Pojazdów Partner DEKRA oraz stacje
współpracujące.

Uproszczony system rozliczeń:

>> bezgotówkowa forma płatności,
>> miesięczne faktury zbiorcze.
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Rodzaj świadczenia

Informacje dodatkowe

W ramach oferty

danych zawartych w CRM firmy
flotowej / CFM

Telefoniczne przyjmowanie
zleceń przez Biuro Obsługi
Klienta DEKRA na
podstawie:

pliku danych przesłanego przez firmę
flotową / CFM do DEKRA
bezpośredniego kontaktu z DEKRA
przez użytkownika pojazdu

dostęp do ogólnopolskiej sieci
Stacji Kontroli Pojazdów
Partner DEKRA
Informowanie przez Biuro Obsługi
Klienta DEKRA o najbliższych
lokalizacjach SKP

możliwość wskazania przez
użytkownika dowolnej SKP

Rejestracja zleceń / monitorowanie procesu / przypomnienia

Bezgotówkowa forma płatności dla użytkownika pojazdu

Miesięczne faktury zbiorcze za wykonane usługi
dla firmy flotowej / CFM
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Ekspertyzy rzeczoznawcze

Zalety współpracy z DEKRA Polska w obszarze
ekspertyz rzeczoznawczych
Szybki termin realizacji:

>> sieć ok. 250 Ekspertów w tym 50 etatowych pracowników DEKRA,
>> składanie zleceń oraz odbiór ekspertyz przez platformę DEKRA.net,
>> ekspertyza w formie dokumentu PDF.
Profesjonalna usługa rzeczoznawcza:

>> jednolity standard usług - centralny system sporządzania ekspertyz,
>> Pion Logistyki - monitorujący terminowość realizacji zleceń,
>> Pion ds. Jakości Ekspertyz weryfikujący jakość ekspertyz.
Bezpieczeństwo i spełnienie standardów oraz wymogów prawnych:

>> ubezpieczenie OC do 2 000 000 EUR,
>> Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
>> dane składowane w Centrach Baz Danych.
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Najczęściej wybierane usługi rzeczoznawcze przez przedsiębiorstwa posiadające
floty pojazdów lub maszyny/urządzenia:

>> wyceny pojazdów/maszyn dla celów księgowych / sprzedaży,
>> raporty techniczne dot. pojazdów będących w eksploatacji.
Usługa one-stop-solution dot. sprzedaży pojazdów/maszyn we współpracy
z portalem aukcyjnym:

>> wycena pojazdu/maszyny przez rzeczoznawcę DEKRA,
>> automatyczny transfer ekspertyzy z DEKRA.net na portal aukcyjny CARPORT
i jego sprzedaż na aukcji internetowej prowadzonej przez CARPORT,

>> przelew środków za sprzedaż pojazdu/maszyny przez portal aukcyjny CARPORT na
konto firmy.

Pozostałe rodzaje oferowanych usług rzeczoznawczych: oceny powypadkowe, opinie techniczne oraz z zakresu ruchu drogowego.

Akceptacja ekspertyz DEKRA - rocznie ponad 85 000 ekspertyz w Polsce.
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Usługi dodatkowe

Weryfikacja stanu prawnego oraz sprawdzenie
historii pojazdu
Stan prawny obiektu:

>> zaświadczenia z Krajowego Rejestru Zastawów (KRZ) oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
>> możliwość zamówienia osobno lub łącznie ze zleceniem dot. ekspertyzy. Składanie zleceń oraz odbiór dokumentów w formacie PDF
jest realizowane w systemie DEKRA.net.

Historia pojazdu:

>> potwierdzenia roku produkcji,
>> informacji o ewentualnych kolizjach i wypadkach, wcześniejszych wskazaniach przebiegu, etc.,
>> dedykowana usługa dla pojazdów z terytorium USA oraz Kanady.

Audyty stoku, przekazanie przedmiotu leasingu,
weryfikacja dostawców
Przekazanie przedmiotu leasingu:

Audyty dostawców:

Audyty stoku pojazdów oraz maszyn:

>> uczestnictwo rzeczoznawcy przy

>> weryfikacja punktu sprzedaży

>> weryfikacja ilości oraz stanu

przekazaniu przedmiotu leasingu
(w szczególności przy odbiorze
skomplikowanych maszyn lub linii
technologicznych) oraz sporządzenie
protokołu przekazania wraz z listą
rozbieżności.
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współpracującego z firmą leasingową
lub bankiem - wykonywana jako
osobne zlecenie lub przy okazji wizyty
rzeczoznawcy związanej z oględzinami
pojazdu/maszyny obejmuje wypełnienie
formularza oraz sporządzenie fotografii

technicznego obiektów w sieci
dealerskiej lub w komisach niezależnych

Systemy zarządzania DEKRA

Protokoły mobilne, platformy do zarządzania stokiem
pojazdów oraz systemy aukcji internetowych
Platformy do zarządzania stokiem / Protokoły mobilne

Platformy aukcyjne

Systemy DEKRA umożliwiają zarządzanie procesem wprowadzania, weryfikacji aktualnego stanu technicznego oraz rozchodu
obiektów (np. pojazdów oraz maszyn na placach / magazynach
powindykacyjnych).

DEKRA oferuje opracowanie, wdrożenie i oddanie w użytkowanie
dedykowanego rozwiązania informatycznego w zakresie internetowych platform aukcyjnych.

Jednym z elementów rozwiązania są aplikacje DEKRA.mobile,
które generują elektroniczne protokoły wprowadzenia/wydania
obiektów.

Przygotowany przez DEKRA system aukcyjny umożliwia odbiorcy
prowadzenie we własnym zakresie procesu sprzedaży pojazdów
z wykorzystaniem mechanizmów licytacji z udziałem np. własnych
pracowników lub podmiotów zajmujących się hurtowym zakupem
pojazdów.
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Zarządzanie składem pojazdów

Place depozytowe
Zakres oferowanych usług na placach
depozytowych:

>> odbiór pojazdów (do 3,5 t) na terenie

kraju i relokacja do jednego ze składów
depozytowych,

>> kompleksowe zarządzanie składem
pojazdów - składy oświetlone,
monitorowane i chronione
poza godzinami pracy,

>> przyjmowanie pojazdów na plac, mycie
zewnętrzne / czyszczenie / rozklejanie,
relokacja na terenie składu,

>> prowadzenie ewidencji

w ramach wewnętrznego systemu
informatycznego,

>> bieżący nadzór nad sprawnością

pojazdów (stan naładowania
akumulatora, kontrola płynów
eksploatacyjnych i ich uzupełnienie,
kontrola ciśnienie w ogumieniu),

>> przygotowanie pojazdów do wydania
Plac depozytowy „POZNAŃ”
- we współpracy z CARPORT

Lokalizacja:
Baranowo, ul. Budowlanych 7

>> 11 km od centrum Poznania,
>> przy drodze nr 92,
>> w pobliżu S11 (obwodnica Poznania).

oraz wydawanie pojazdów,

>> wykonywanie oględzin i sporządzanie

ekspertyz przez rzeczoznawcę DEKRA,

>> sprzedaż pojazdów (usługa realizowana
przez CARPORT - podmiot
rekomendowany przez DEKRA).

Plac depozytowy „WARSZAWA”
- zarządzany przez DEKRA Polska
Lokalizacja:
Grzędy, Al. Krakowska 44

>> 30 km od centrum Warszawy,
>> bezpośredni wjazd z drogi krajowej nr 7,
>> S7 (planowana) zjazd Złotokłos (5 min.).
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Nalepki ekologiczne

Nalepki ekologiczne – obowiązek posiadania na
terenie Niemiec i Austrii
W Niemczech od stycznia 2008 roku wprowadzane są sukcesywnie tzw. strefy
ekologiczne w celu ograniczenia emisji spalin. W wyznaczonych strefach mogą
poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy spalin potwierdzone
tzw. nalepką ekologiczną z wpisanym nr rejestracyjnym.
Powyższe regulacje dotyczą również pojazdów zarejestrowanych za granicą
(np. w Polsce) oraz ruchu tranzytowego.

W zależności od stopnia czystości spalin
pojazdu wyróżnia się trzy rodzaje nalepek
ekologicznych:

Wjazd pojazdem do strefy ekologicznej
bez wymaganej nalepki skutkuje
mandatem w wysokości od 40 do 80 Euro,
nawet w przypadku kiedy pojazd spełnia
normy ekologiczne wymagane w danej
strefie!

>> zielona,
>> żółta (od 2015 nie uprawnia do wjazdu
do stref ekologicznych),

>> czerwona (od lipca 2014 nie uprawnia

>> korzystne warunki nabycia nalepek

ekologicznych dla pojazdów
zarejestrowanych w Polsce
i poruszających się na terenie Niemiec,

>> tylko w DEKRA Polska istnieje

możliwość nabycia nalepki „od ręki”,

>> atrakcyjne ceny przy zakupie hurtowym.

do wjazdu do stref ekologicznych),

DEKRA Polska wydaje nalepki umożliwiające wjazd do stref ekologicznych na terenie Austrii dla
samochodów ciężarowych powyżej 3,5t. lub/i które w dowodzie rejestracyjnym zostały ujęte jako
samochód ciężarowy lub ciągnik siodłowy.
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Referencje, kontakt

DEKRA Polska – wybrane referencje

Osoby kontaktowe w DEKRA Polska
- obszar motoryzacji

Mariusz Mankiewicz
Wiceprezes Zarządu
Tel. 22 577 36 16
e-mail: mariusz.mankiewicz@dekra.pl

Tomasz Walewski
Sales Manager
Tel. 784 058 868
e-mail: tomasz.walewski@dekra.pl

Arnold Olszewski
Fleet / Remarketing Manager
Tel. 608 66 14 54
e-mail: arnold.olszewski@dekra.pl
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