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Vi er glade for at præsentere en spændende nyhed for dig.
DIAGLINE åbner

døren for tilpasninger og kodninger af komponenter
på biler i et hidtil uhørt omfang.
Med få klik opretter du nemt en sikker diagnoseforbindelse via internettet
til Elektro Partners hotline-team.
Her har vi den rigtige diagnosetester, der via DIAGLINE kan kode nøgler, anhængertræk, styrebokse og lave mange andre vigtige tilpasninger for
dig og din kunde.
• Du får en fast pris på opgaven
• Du sparer tid ved ikke at køre til andre værksteder
• Du sparer tid på opgaver, du måske ikke har erfaring med
• Du skal ikke til at købe en ny specialtester for at løse en opgave
Se hvad vi kan hjælpe dig med på:
www.elektropartner.com

Endnu en fordel ved at være Elektro Partner kunde

www.elektropartner.com

DIAGLINE – Din tester på nettet
En online multitester!
Nu er det mulig at få kodet nøgler og komponenter, nulstillet service og få udført diagnose -Online!
Det er ikke mulig at ligge inde med specialtester til alle typer kodninger og fejlsøgninger. Det er der nu en løsning på
for dig som er kunde hos os. Med DIAGLINE kan du nu få løst problemet over internettet.
Sådan fungerer det:
DIAGLINE Gen2 forbindes til din PC og til bilens diagnosestik, via Autofrontalen bestilles det du ønsker udført på
bilen. Elektro Partners teknikere har den rigtige tester til opgaven og udfører arbejdet over internettet, til en i forvejen aftalt fast pris.
Eksempler på operationer som udføres online via DIAGLINE:
• Komponent kodning og adaption/nulstilling, som fx dyser, pumper, filtre, målere
• Frikobling af komponenter med komponent beskyttelse (VAG)
• ECU kodning og tilpasning/adaption (hvor kodning ikke kræver software opdatering)
• Nøgle og startspærre kodning (hvor muligt)
• Udstyrs adaption, som fx anhængertræk, oliefyr.
• Service og olie nulstilling. (alle bilmærker)
• Generel online diagnose assistance. (min. 15 minutter debiteres)
DIAGLINE er ikke en erstatning for dit nuværende testudstyr, men et supplement. Enheden gør det muligt for os

at hjælpe dig videre der hvor du ellers skulle til mærkeforhandleren eller en anden specialist. Den faste pris per opgave gør det overskueligt og nemt at prissætte over for din kunde.
Få den til intropris:
DIAGLINE koster et én gangs beløb.
Der opkræves ikke noget abonnement, men det er nødvendigt at have abonnement på Autofrontalen samt en diagnosetester med abonnement. Texa eller Delphi

PRISEKSEMPLER

på jobs udført over DIAGLINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baglys tilkodning
Cruise control kodning
Dyse kodning
Nøgle kodning
Regenerering DPF
Servicenulstilling
Servicenulstilling Special bil
Træk kodning
Træk kodning OE

400,600,600,400,600,300,500,400,650,-

Alle priser er ekskl. moms – Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Sådan kommer du i gang!
Når du bestiller DIAGLINE modtager du en komplet pakke hvor alt er installeret og klar til brug.
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