
Vă prezentăm NOILE BLUE DYNAMIC EFB,  

SILVER DYNAMIC AGM şi VSSP 2.1 

It all starts with 



Piaţa noastră este  

în schimbare  

Iar VARTA® lansează trei noi produse de care aveţi 

nevoie pentru a vă adapta  

 

Piaţa este în schimbare. Viitorul apropiat va aparţine 

tehnologiei Start-Stop. De fapt, până în 2015, tehnologia va fi 

integrată în 70% din totalul maşinilor fabricate în Europa. 

Această înseamnă că deşi până mai ieri era în principal o 

caracteristică a maşinilor din clasa premium, precum 

Mercedes şi BMW, aceasta a fost adoptată şi de maşinile din 

clasa standard şi cea economică, precum VW şi Fiat. În 

consecinţă, deşi şoferii obişnuiţi nu vor fi, în mare parte, 

conştienţi de schimbare, este esenţial ca industria să se 

adapteze.  

  

Acesta este motivul pentru care adăugăm acum VARTA® 

BLUE DYNAMIC EFB şi SILVER DYNAMIC AGM la trioul 

nostru dinamic existent. Mai mult decât atât, vă prezentăm 

noul nostru instrument de diagnosticare multifuncţional unic, 

programul de service VARTA® Start-Stop – VSSP 2.1, pentru 

a ne asigura că puteţi răspunde acestor noi cerinţe ale pieţei. 

  

Pe lângă aceste trei produse noi, am dezvoltat un program 

de învăţare online, Campionatul VARTA® Battery, care a fost 

conceput special pentru a echipa atelierele mecanice cu 

cunoştinţele de care au nevoie pentru a exploata pe deplin 

această nouă oportunitate de piaţă.   

* Până în 2015, aproximativ 70% din totalul 

vehiculelor fabricate şi vândute în Europa vor 

include tehnologia Start-Stop 

Start Stop 

Maşini aflate în folosinţă 



Pe o piaţă aflată în schimbare 

Ne asigurăm că sunteţi pregătiţi  

 

Pentru a ne asigura că vă adaptaţi la această nouă perspectivă de 

piaţă, am dezvoltat o serie de iniţiative care să vă ajute pe dvs. şi pe 

clienţii dvs. să maximizaţi oportunitatea oferită de aceste noi tehnologii.  

 

Adăugând BLUE DYNAMIC EFB, SILVER DYNAMIC AGM şi VSSP 2.1 

la gama noastră de produse, vă oferim oportunitatea de a răspunde 

cererilor schimbătoare ale şoferilor obişnuiţi. Pentru clienţii dvs., 

furnizăm instruirea necesară prin intermediul unui program de învăţare 

online care le arată cum să satisfacă aceste noi nevoi ale şoferilor, cum 

să îşi menţină şi cum să îşi crească suplimentar afacerile.  

 

În cadrul acestei prezentări, vom evidenţia marca VARTA®, produsele, 

serviciile, oportunităţile de vânzare de produse adiţionale şi vom 

prezenta programul de învăţare online, Campionatul VARTA Battery.  
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VARTA® se bazează pe tehnologia Johnson Controls, liderul mondial în domeniul bateriilor auto, 

care se bucură de încrederea şoferilor din întreaga lume. Cu VARTA, veţi beneficia de o marcă 

puternică, cu prezenţă globală. Bateriile noastre sunt concepute să furnizeze o alimentare 

excepţională în decursul unui lung ciclu de viaţă, acesta fiind motivul pentru care majoritatea 

producătorilor de vehicule originale se bazează pe bateriile VARTA® chiar din fabrică. 

Inovaţie 

Prin intermediul inovaţiei permanente şi orientate 

spre client, gama de baterii VARTA® poate oferi 

tehnologia corespunzătoare pentru toate aplicaţiile – 

inclusiv tehnologia AGM de ultimă generaţie pentru 

sistemele Start-Stop avansate cu recuperarea 

energiei de frânare.  

Tehnologie de vârf  

Inginerii noştri pun în fiecare baterie VARTA® 

întreaga lor expertiză şi atenţie. Aşa că atunci când 

alegeţi VARTA®, vi se pune la dispoziţie o 

tehnologie fiabilă, de înaltă precizie, care oferă cea 

mai bună calitate din clasa sa.  

Tehnologia de reţea unică şi brevetată a VARTA, 

PowerFrame®, înseamnă o durată de funcţionare 

extinsă. Mai mult decât atât, prin tehnologiile AGM 

şi EFB, VARTA® oferă baterii auto care răspund 

celor mai exigente cerinţe de aplicabilitate.  

Încredere 

Dat fiind că istoria mărcii se întinde pe mai bine de 

125 de ani şi având o lungă tradiţie în inovaţie, 

clienţii din toată lumea au acum încredere în 

VARTA®. O dovadă în plus de încredere este 

cooperarea strânsă pe care o avem cu producătorii 

OEM de top, precum VW, Mercedes, BMW, Ford, 

Audi etc. În plus, VARTA® este recunoscută drept o 

marcă globală, beneficiind de un nivel extrem de 

ridicat de conştientizare a mărcii.  
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Puterea, în câteva cuvinte – 

Gama auto VARTA® pentru şoferii obişnuiţi 

Putere premium pentru performanţe 

înalte şi experienţa Start-Stop a 

condusului. Bateriile VARTA® SILVER 

oferă cu adevărat o tehnologie de 

vârf. Răspundeţi celor mai exigente 

cerinţe de energie pe care le aveţi. 

Putere extra pentru toate nevoile şi 

pentru experienţa Start-Stop a 

condusului. Bateriile VARTA® BLUE 

sunt potrivite pentru toate aplicaţiile de 

înaltă performanţă. Economie de 

combustibil, emisii reduse, prietenoasă 

cu mediul înconjurător şi teribil de 

puternică. 

Pentru maşinile convenţionale şi toate 

vehiculele cu cerinţe de energie 

standard. Puternică. Fiabilă. VARTA® 
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SILVER DYNAMIC 

SILVER DYNAMIC AGM 

BMW 5 fără Start-Stop 

Golf VI fără Start-Stop 

BLUE DYNAMIC 

+ 3 x ciclu de viaţă 

+ Performanţe excepţionale 

+ Experienţa Start-Stop a 

condusului 

+ Fabricată în Germania 

BLUE DYNAMIC EFB 

+ 2 x ciclu de viaţă 

+ Experienţa Start-Stop a 

condusului 

+ Fabricată în Europa 

BLACK DYNAMIC 

Golf VI cu Stat-Stop  

BMW 5 cu Start-Stop + 

recuperarea energiei de frânare  
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Puterea, în câteva cuvinte – 

Gama auto VARTA®  

Putere premium pentru performanţe 

înalte şi experienţa Start-Stop a 

condusului. Bateriile VARTA® SILVER 

oferă cu adevărat o tehnologie de 

vârf. Răspundeţi celor mai exigente 

cerinţe de energie pe care le aveţi. 

Putere extra pentru toate nevoile şi 

pentru experienţa Start-Stop a 

condusului. Bateriile VARTA® BLUE 

sunt potrivite pentru toate aplicaţiile de 

înaltă performanţă. Economie de 

combustibil, emisii reduse, prietenoasă 

cu mediul înconjurător şi teribil de 

puternică. 

Pentru maşinile convenţionale şi toate 

vehiculele cu cerinţe de energie 

standard. Puternică. Fiabilă. VARTA®. 
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SILVER DYNAMIC 

BLUE DYNAMIC 

BLACK DYNAMIC 

SILVER DYNAMIC AGM 

+ 3 x ciclu de viaţă 

+ Performanţe excepţionale 

+ Experienţa Start-Stop a 

condusului 

+ Fabricată în Germania 

BLUE DYNAMIC EFB 

+ 2 x ciclu de viaţă 

+ Experienţa Start-Stop a 

condusului 

+ Fabricată în Europa 
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Cea mai bună baterie –  

pentru fiecare maşină şi pentru fiecare tip de şofer  

Una este să recomandaţi bateria 

corespunzătoare pentru un vehicul, alta 

este să priviţi dincolo de specificaţiile 

maşinii şi să oferiţi cea mai bună baterie 

pentru clientul care conduce maşina. Cu 

noua gamă de produse VARTA®, veţi 

găsi întotdeauna o corespondenţă 

perfectă cu nevoile şi aşteptările 

clienţilor: de la persoanele care deţin 

prima lor maşină şi caută să li se ofere 

garanţii până la un părinte care are 

nevoie de fiabilitate sau cineva care pur 

şi simplu îşi doreşte ce este mai bun 

pentru maşină.  

SUPERIORITATE FĂRĂ COMPROMIS 

Pentru că ştiţi că atât dvs., cât şi maşina dvs. meritaţi tot ce 

este mai bun  

CU CELE MAI BUNE VÂNZĂRI ŞI PERFORMANŢE SUPERIOARE 

Alegerea ideală pentru aceia care au nevoie ca maşina lor să 

pornească de fiecare dată, indiferent de condiţiile meteo 

ALEGEREA DE ÎNCREDERE  

Pentru toate există un început şi o alegere facilă care să 

confere echilibrul perfect între preţ şi calitate 

SILVER DYNAMIC SILVER DYNAMIC AGM 

BLUE DYNAMIC BLUE DYNAMIC EFB 

BLACK DYNAMIC 
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Este timpul să demarăm  

spre viitor 

Vă prezentăm SILVER DYNAMIC 

AGM şi BLUE DYNAMIC EFB 

 

SILVER DYNAMIC AGM şi BLUE 

DYNAMIC EFB sunt concepute să 

răspundă nevoilor schimbătoare 

legate de energie şi cerinţelor de 

durabilitate ale secolului 21 în ceea 

ce priveşte tehnologia motoarelor 

electrice.  

Disponibilitate aprilie/mai 

BLUE DYNAMIC EFB 

PUTERE EXTRA 

baterie fără egal, extraordinară, pentru toate aplicaţiile de înaltă 

performanţă. 

 

• Ciclu de viaţă extins comparativ cu o baterie convenţională 

• Concepută pentru vehicule dotate cu funcţionalitatea Start-

Stop convenţională 

• Tehnologia VARTA® EFB (Enhanced Flooded Battery) cu 

performanţe înalte consecvente pentru maşini ultra-dotate  

• Producţie curată – necesită cu 20% mai puţină energie şi 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 20%. Proces de 

reciclare cu circuit închis, prin ecosteps – conservăm resursele 

în timp ce protejăm mediul înconjurător 

• Tehnologia de reţea PowerFrame® pentru putere de pornire 

ridicată şi putere de demarare fiabilă 

SILVER DYNAMIC AGM 

PUTERE PREMIUM 

Baterie premium cu performanţe inegalabile.  

 

• Ciclu de viaţă extins comparativ cu o baterie 

convenţională 

• Concepută pentru vehicule dotate cu funcţionalitatea 

Start-Stop avansată, cu frânare regenerativă, pentru 

motoare puternice şi maşini ultra-dotate 

• Tehnologia VARTA® AGM cu performanţe excepţionale 

pentru motoare puternice şi maşini ultra-dotate  

• Producţie curată – necesită cu 20% mai puţină energie 

şi reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 20%. 

Proces de reciclare cu circuit închis, prin ecosteps® – 

conservăm resursele în timp ce protejăm mediul 

înconjurător 

• Tehnologia de reţea PowerFrame® pentru putere de 

pornire ridicată şi putere de demarare fiabilă 

• Datorită designului său, această baterie nu curge, chiar 

şi atunci când este spartă 

NOU NOU 
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Dacă tot vorbim despre asta... 

... gama VARTA® oferă o 

oportunitate de a vinde produse 

adiţionale  

 

Gama de produse VARTA® a fost 

concepută pentru a oferi clienţilor 

posibilitatea de a opta pentru o baterie 

alternativă şi mai bună, indiferent de 

tipul de şofer, indiferent de nevoile de 

condus. Aceasta înseamnă că puteţi 

găsi corespondenţa ideală între şofer şi 

baterie.  

Putere deplină în fiecare zi 

VARTA® BLACK DYNAMIC este alegerea 

perfectă pentru maşinile convenţionale sau 

vehiculele mai vechi. Recomandaţi VARTA® 

BLUE DYNAMIC drept opţiune de îmbunătăţire, 

pentru un plus de putere în condiţii de condus 

prin oraş. 

CLIENŢII SOLICITĂ 
POSIBILITATEA DE A VINDE 

PRODUSE ADIŢIONALE 

Putere constantă pentru distanţe scurte şi 

multe echipamente 

Vehiculele care alimentează continuu un număr 

mare de consumatori electrici sunt cel mai bine 

deservite cu BLUE DYNAMIC. Trecerea la BLUE 

DYNAMIC EFB oferă un ciclu de viaţă de 2 ori 

mai lung şi o mai bună rezistenţă la cicluri de 

descărcare profundă.  

Putere maximă pentru performanţe fără egal 

Cu VARTA® SILVER DYNAMIC AGM, clientul 

beneficiază de performanţe de energie maxime, 

un ciclu de viaţă cu de până la 3 ori mai lung şi 

tehnologia sigură AGM, care constituie soluţia 

ideală pentru vehiculele dotate cu 

funcţionalitatea Start-Stop. 
* Atunci când vindeţi VARTA® SILVER 

DYNAMIC AGM ca produs adiţional la 

SILVER DYNAMIC 

**Atunci când vindeţi VARTA® BLUE 

DYNAMIC EFB ca produs adiţional la BLUE 

DYNAMIC 

BLUE DYNAMIC BLUE DYNAMIC EFB 

BLUE EFB 

SILVER DYNAMIC AGM 

SILVER DYNAMIC 

25% 

45% 

BLACK DYNAMIC BLUE DYNAMIC 

+45 % 
PROFIT * 

+25 % 
PROFIT ** 

SILVER DYNAMIC AGM 
FĂRĂ EGAL – DIN PERSPECTIVA 
PERFORMANŢELOR ŞI MARJEI DE 
PROFIT 

OFERIŢI MAI MULT – PROFITAŢI 
MAI MULT 

BLUE DYNAMIC EFB 
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Soluţia „multifuncţională”  

de la VARTA® 

Pentru a completa introducerea tehnologiei noi şi avansate 

integrate în bateriile BLUE EFB şi SILVER AGM, am dezvoltat 

o soluţie multifuncţională nouă şi unică pentru service-ul 

bateriei – VSSP 2.1.  

 

VSSP 2.1 comunică direct, prin intermediul portului OBD, cu 

sistemul de gestionare a bateriei al vehiculului. Acesta permite 

utilizatorului să testeze bateria instalată, generatorul şi 

demarorul maşinii aflate în service. Dacă este necesară 

înlocuirea bateriei, dispozitivul indică bateria de înlocuire „care 

se potriveşte exact” şi prezintă instrucţiuni pas-cu-pas privind 

modul de înlocuire şi de înregistrare a noii baterii în vehicul. 

 

Pentru testarea bateriei, nu contează dacă este o maşină 

convenţională ori un vehicul Start-Stop sau dacă bateria este 

instalată sau nu în maşină. 

 

VSSP 2.1 funcţionează complet offline şi, prin urmare, poate fi 

utilizat oriunde. Pentru orice activitate, se va crea un raport. 

Pot fi salvate până la 20 de rapoarte pe dispozitiv, până când 

acestea să necesite transferul către secţiunea parteneră de pe 

www.varta-automotive.com 

VSSP 2.1 – dispozitivul „multifuncţional” pentru service-ul bateriei 

VSSP 2.1 este dispozitivul perfect pentru a gestiona toate tipurile de vehicule şi de baterii. 

Acest dispozitiv vă va ajuta să răspundeţi cerinţelor clienţilor dvs.: 

• Mod de operare offline pentru o mai mare flexibilitate 

• Testarea bateriei prin portul OBD, fără să fie necesară accesarea directă a bateriei pentru 

diagnosticare 

• Testarea bateriilor în afara vehiculului 

• Testarea demarorului şi generatorului 

• Catalog de baterii integrat pentru a oferi recomandări privind bateria „care se potriveşte 

exact” 

• Instrucţiuni pas-cu-pas ilustrate pentru înlocuirea bateriei 

• Înregistrarea bateriei în cazul vehiculelor dotate cu sistem de gestionare a bateriei 

• (gestionarea codurilor de eroare) 

• Raport de diagnosticare detaliat 

Câştigaţi timp cu aplicaţia Instrument de căutare pentru 

baterii VARTA 

Urmând să fie lansată în primăvara anului 2014, aplicaţia 

gratuită Instrument de căutare pentru baterii VARTA® poate 

identifica rapid bateria corespunzătoare pentru o anumită 

maşină, în mod comod şi simplu. Introducând anul de 

fabricaţie, producătorul, modelul şi linia modelului sau cheia 

specifică, este afişată bateria de înlocuire corespunzătoare, 

precum şi durata de instalare şi locaţia bateriei. 


