
 

 

 

 

 

Společnost TROST pro vás ve spolupráci s
softwaru pro kalkulace nákladů na opravy havarovaných vozidel. Tedy pro kalkulace, které jsou vyžadov
pojišťovnami, pokud má být oprava financována z poji

Verze 1 - standardní tarif 

název paušálu počet kalkulací 
roční limit 

PKL50 50 
PKL200 200 

Verze 2 - transakční tarif 

výše kalkulované 
škody 

měsíční 
poplatek 

do 10 000 Kč 0 Kč 

nad 10 000 Kč 0 Kč 

Navíc do 30. 6. 2015 nebude účtován žádný m

v průběhu dubna rozhodnou podepsat smlouvu

2měsíční období, které je zcela zdarma. 

Výhody a funkce softwaru AudaPad

• Online aplikace   
• Možnost náhledu ceny dílu a jeho katalogového 
• Zobrazení náhledu kompletní kalkulace kdykoli v
• Možnost výběru z více metodik lakování (metodika lakovaní podle výrobce, 
• Možnost vyhledávání dílu pomocí katalogového 

skutečného umístění v navigačním modelu auta
• Automatický import dat výbavy pro všechna dostupná vozidla v

vozidla prostřednictvím AudaVIN (bez pot
• Interaktivní grafika (3D zobrazení vybraných model
• Dynamický display – dynamické zobrazení díl

dílů podle konkrétního modelu vozidla)
• Barevné rozlišení grafiky dílů podle typu materiál
• Barevné rozlišení montážních celk
• Možnost přiložení fotodokumentace do grafické 
• Možnost zobrazení informace výrobce k ur
• Možnost hybridní online/offline verze

• Vysoká kvalita a profesionalita technické a

• Součástí AudaPad + inteligentní odhad opravy metodou AZT (AudaIRE)

Kontakt pro další informace a o

Jiří Beránek, Sales Specialist CZ/SK, Audatex Systems, s.r.o., Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4 
Mob: +420 731 437 741, Tel: +420 272 101 777, 

AudaPad   

Speciální tarify TROST  

nost TROST pro vás ve spolupráci s firmou Audatex připravila výhodné tarify specializovaného 
 na opravy havarovaných vozidel. Tedy pro kalkulace, které jsou vyžadov

ovnami, pokud má být oprava financována z pojištění.  

měsíční 
poplatek 

průměrná cena za 1 kalkulaci 
(při čerpání celého limitu) 

cena za 

2 000 Kč 480 Kč 
3 000 Kč 180 Kč 

poplatek za 
kalkulaci 

minimální roční fakturace (odpovídá 20 kalkulacím á 
498 Kč) 

275 Kč 
10 000 Kč 

498 Kč 

čtován žádný měsíční poplatek servisům, které se 

hu dubna rozhodnou podepsat smlouvu na 12 měsíců. Získáte tak 

ní období, které je zcela zdarma.  

Výhody a funkce softwaru AudaPad     

  
jeho katalogového čísla v průběhu zadávání poškození 

Zobrazení náhledu kompletní kalkulace kdykoli v průběhu zadávání    
ru z více metodik lakování (metodika lakovaní podle výrobce, lakovaní podle AZT)

Možnost vyhledávání dílu pomocí katalogového čísla dílu (určeného výrobcem), podle textu (názvu) i podle 
čním modelu auta     

Automatický import dat výbavy pro všechna dostupná vozidla v databázi VIN při využití automatické def
ednictvím AudaVIN (bez potřeby manuálního zásahu) 

Interaktivní grafika (3D zobrazení vybraných modelů součástí AudaPad +)  
dynamické zobrazení dílů podle nadefinované výbavy vozidla (možnost zobrazování variant 

podle konkrétního modelu vozidla)     
ů podle typu materiálů     

Barevné rozlišení montážních celků a návaznosti souvisejících pracovních pozic 
iložení fotodokumentace do grafické části     

informace výrobce k určitým pracovním postupům   
Možnost hybridní online/offline verze     

profesionalita technické a uživatelské podpory 
ástí AudaPad + inteligentní odhad opravy metodou AZT (AudaIRE)  

Kontakt pro další informace a objednání: 

í Beránek, Sales Specialist CZ/SK, Audatex Systems, s.r.o., Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4 
Tel: +420 272 101 777, email: jiri.beranek@audatex.cz, www.audatex.cz

ipravila výhodné tarify specializovaného 
 na opravy havarovaných vozidel. Tedy pro kalkulace, které jsou vyžadovány 

cena za kalkulaci nad 
rámec limitu 

400 Kč 
200 Kč 

ní fakturace (odpovídá 20 kalkulacím á 

 

m, které se 

  

lakovaní podle AZT)  
eného výrobcem), podle textu (názvu) i podle 

i využití automatické definice 

 
 podle nadefinované výbavy vozidla (možnost zobrazování variant 

 

 

 

í Beránek, Sales Specialist CZ/SK, Audatex Systems, s.r.o., Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4  
mail: jiri.beranek@audatex.cz, www.audatex.cz  


