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Investiční kalkulátor IVTM – počítejte s úsporami!
IVTM si Vás získá svou efektivností!
Pokud již nyní nejste nadšeni naším
systémem monitorování tlaku v pneumatikách, přesvědčí Vás náš nový Investiční
kalkulátor IVTM, neboť IVTM Vám nabízí
následující přednosti:
•

možnost úspory pohonných hmot
na základě optimalizovaného plnícího
tlaku v pneumatikách,

•

úspory díky vyšší životnosti pneumatik
vztažené na jejich kilometrový výkon,

•

úspory díky zjednodušeným kontrolám
tlaku v pneumatikách, resp. snížené
servisní náklady,

•

úspora díky prevenci (zamezení vzniku
rozsáhlého defektu pneumatiky díky
včasnému rozpoznání jejího poškození),

•

termíny mohou být dodrženy.

Investiční kalkulátor IVTM vytvoří transparentní představu o těchto přednostech a objasní Vám
– na základě čísel a grafů – nezbytnost pořízení IVTM.
IVTM se vyplatí! V každém případě můžete počítat s úsporami a šetříte již od prvního dne!
Po amortizaci systému IVTM jsou Vám k dispozici měsíční úspory pro další investice.
Vedle detailního a rozčleněného zobrazení úspor – vždy s ohledem
na výše jmenované přednosti – pro Vás Investiční kalkulátor IVTM
vypočítá:
• dobu amortizace IVTM v měsících,
• úspory díky IVTM za měsíc a rovněž
• celkové úspory díky IVTM za rok.
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Takto naleznete nový Investiční kalkulátor IVTM na internetu:
1. Otevřete internetové stránky WABCO: www.wabco-auto.com
2. Klikněte na následující odkazy: Produkte & Systeme ⇒ Elektronische Fahrzeugsysteme ⇒
Integrated Tire Pressure Monitoring (IVTM).
3. Klikněte na tlačítko ROI Calculator, abyste získali vysvětlivky k Investičnímu
kalkulátoru IVTM
4. Klikněte na tlačítko Return On Investment Calculator, abyste otevřeli
Investiční kalkulátor IVTM
5. Nahrajte standardní profil v souladu s Vaším vozovým parkem a upravte
hodnoty podle Vašeho individuálního využívání vozidel.
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Pro výpočet jsou zapotřebí následující hodnoty:
• technické údaje o vozidle,
• náklady na pneumatiky a životnost pneumatik,
• servisní náklady a náklady na údržbu kvůli zkouškám tlaku v pneumatikách
• náklady na náhradní pneumatiku a ztráty za prostoje zaviněné defektem pneumatiky
Následně zadejte prosím cenu za systém IVTM a náklady na jeho montáž.

Předvolené hodnoty jsou pouhými odhady a závisí vždy na individuální konfiguraci vozidla.

Když kliknete na Berechnen, vypočítají se podrobně možné úspory za rok, doba amortizace a rovněž
měsíční úspory. Všechny výpočty jsou možné ve 3 stupních, které závisí na možném podhuštění
pneumatiky (v úrovních 10, 20 nebo 30 %).
Navíc se úspory a návratnost zobrazí graficky. Díky tomuto znázornění Cash-Flow tak získáte rychlý
přehled o Vašem individuálním propočtu investice.

IVTM je dodatečně montovatelný systém monitorování tlaku v pneumatikách, který lze
nainstalovat rychle a bez komplikací. Vypočítané úspory můžete propočítat pro Váš kompletní
vozový park.
Vlivy jako jsou povrch vozovky, řidič, jízdní vzdálenost, zatížení, kvalita pneumatik nebo i jiné
faktory mohou vést k tomu, že teoreticky zjištěné úspory mají jen omezenou platnost.
Doporučená cena je pouze přibližnou cenou. Ceny systémů se mohou lišit a jsou závislé
od jednotlivých vozů. Váš WABCO partner Vám rád vyhotoví individuální nabídku.
Tento investiční kalkulátor slouží pouze pro informativní účely. Poskytuje propočet
individuálních úspor na základě zadaných údajů.
Přestože byl tento kalkulátor vytvořen s největší možnou přesností, nepřebíráme žádnou záruku
za chyby nebo omyly při výpočtu nebo zobrazení výsledků.
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V případě otázek kontaktujte Vašeho WABCO partnera!
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