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Cégünk célja, hogy nemcsak villáskul-
csot és féktisztítót, hanem szaktudást és 
diagnosztikai vizsgálatot is lehetővé tevő, 
internet segítségével folyamatosan frissü-
lő számítógépes diagnosztikai rendszert 
adjon, melynek a WoW (Würth Online 
World) nevet adta.
Fontos megemlíteni, hogy a termékfej-
lesztés során több, a piacon jól ismert, 
és önállóan is működő céget kért fel, 
hogy legyen segítségére a termékek fo-
lyamatos fejlesztésében. Így a WoW di-
agnosztikai program több cég adatbá-
zisára támaszkodik, így próbál a javítási 
piac legteljesebb lefedéséről gondos-
kodni. 2003-tól Magyarországon is elér-
hető, az azóta értékesített több száz di-
agnosztikai rendszer bizonyítja, hogy a 
Würth ezen a szakterületen is profi. A fo-
lyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 
a programunk jelenleg a 4.5.0. verzió-
nál tart, és ehhez jönnek a heti gyakori-
sággal interneten érkező adatállomány-
frissítések.

Segítünk a használatában

Jelenleg öt jól felkészült szaktanácsadó 
kolléga dolgozik az ország egész terüle-
tét lefedve, és készségesen várja az ügy-
felek érdeklődését, kérdéseit. Természe-
tesen feladatuk a WoW-os felhasználók 
számára az esetleges segítségnyújtás 
is, úgy a program, mint a gépjárműtípus-
ismeret terén. A szakmai fejlődést az or-
szág több pontján kihelyezett alapszintű 
diagnosztikai tanfolyamok segítségével, 
valamint gyakorlott felhasználóinknak 
WoW szakmai napok során biztosítjuk. A 
szakmai napok alkalmával az adott terület 
nívós szaktekintélyei tartanak előadást, 
de voltunk már autógyári gyárlátogatáson 
is. Az ilyen együttlétek lehetőséget adnak 
az eszmecserére, egymás megismerésé-
re, hogy ne csak a www.wuerth.hu/wow 
oldalon működő WoW Fórumon írogas-
sanak ismeretlenül egymásnak a WoW-
os szakemberek. Folyamatosan változó 
világunkban nagyon fontos, hogy legye-

nek olyan biztos pontok, személyek kö-
rülöttünk, akiktől bátran kérdezhetünk, és 
bármikor segítséget kaphatunk.
Termékeink mind kiváló minőségűek, 
rendkívül innovatívak; olyannyira, hogy 
a Snooper Pocket PC elnyerte a 2006-os 
Autotechnika–Autó-DIGA szakvásár vá-
sári nagydíját. Műszereink CE-jelöléssel 
ellátottak, és 2 év garanciát biztosítunk 
rájuk. Szolgáltatásainkra és szakmai fel-
készültségünkre jó példa a „Scanner baj-
vívás” diagnosztikai verseny dobogós 
helyezése, ahol a termék mellett kollé-
gáink szakmai felkészültsége is kiváló-
ra vizsgázott!

Ne késlekedjen!

Kérem, ha még nem ismeri diagnoszti-
kai rendszerünket, és szívesen megis-
merkedne termékeinkkel, szoftvereink-
kel, töltse ki és küldje vissza az újságban 
található válasz-levelezőlapot. Kollégánk 
– egy előre egyeztetett időpontban – fel-
keresi önt és bemutatja diagnosztikai 
programunkat, melyet 30 napig tesztel-
het is.

Kérem, éljen ingyenes ajánlatunkkal, 
hogy mielőbb önt is WoW-os felhaszná-
lóként üdvözölhessük!

Tóth Gábor
WoW értékesítési vezető

A német Würth cég 2001-ben határozta el, hogy a közkedvelt szereléstechnikai termékei mellett, 
még szorosabb kapcsolatot létesít az autószerelő szakemberekkel.
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