
ПРОФЕСИОНАЛНА 
ОПРЕМА, СОФТВЕР И АЛАТ
WWW.GBB.COM.MK 



Специјална понуда на најдобрата база на технички податоци - AUTODATA

AUTODATA Ви ја нуди најбогатата онлајн датабаза на технички податоци за патничките и комерцијални 
возила на пазарот во Европа и кај нас.  Илјадници независни мултибренд сервиси во светот, ја користат 
AUTODATA затоа што :
• Покрива 99% од возилата на патот
• Поседува 360,000 мрежи и дијаграми за инсталации
• 600,000 технички чекор-по-чекор процедури
• 40,000 апдејти се направени за возилата во последните 12 месеци
Содржината на платформата се создава, проверува, едитира и внесува речиси секој ден во ист формат, 
кој е лесен за разбирање и работа.

• Фабрички податоци, сервисни интервали, сервисни упатства
• Информации за најчести дефекти кај одредени возила (recalls, reworks)
• Чекор по чекор процедури за одржување, сервисирање,
• Податоци за оригинални резервни делови и материјали (масла, течности)
• Калкулатор за број на работни часови по операција, со можност за брза изработка на понуди
• Мрежи, дијаграми, слики, информации за дијагностички кодови на грешки
• Локација на електричните компоненти, 
• Технички податоци и за најнови возила (хибриди, електрични возила)... 

TRY AND BUY
Пред да го платите годишниот претплатнички пакет, пробајте ја најбогатата база на технички податоци 
(AUTODATA) и видете кој модул највеќе одговара на вашите потреби!
Отворете кориснички профил и користете го пробни 30 дена, за симболичен финансиски надомест - од 
само - 34 евра! 



TRY AND BUY

Вклучени својства во модулот Дијагностика и 
поправка

Одржување и 
сервис

Сервисни помагала
Официјални сервисни интервали (според производителот на возила)
Сервисни илустрации
Сервисни индикатори
Сервис на клима уреди
Моторни масла
Сервис на менувач (трансмисија)
Сервис на сопирачки

a a

Процедури на одржување
Замена на каиши и ланци
Ослободување на електрична сервисна (рачна) сопирачка
ТPMS
Програмирање на клуч
Исклучување и вклучување на акумулатор

a a

Технички спецификации
Времиња на поправка (работни часови)
Гуми и центрирање
Течности и подмачкувачи
Клучеви за затегнување
Локација на клучни компоненти
Кутија за осигурувачи и релеи
Замена на сијалички

a a

Дијагностика и проблеми
Дијагностички кодови на грешки
Асистирај ми
Дијаграми на вмрежување
Пин дата за контролен модул
Локација на електрични компоненти
Дијагностика и проблеми
Дијагностички кодови на грешки
Асистирај ми
Дијаграми на вмрежување
Пин дата за контролен модул
Локација на електрични компоненти
Тестирање на компоненти
Познати проблеми и билтени

a

Системи на возилото и информации за поправка
Менаџмент на моторот
Куплунг
Третман на издувните гасови на дизел мотор
ABS/ESP
Воздушни перничиња
Клима
Третман на издувните гасови на дизел мотор
ABS/ESP
Воздушни перничиња
Клима

a

Што содржат (кои се разликите) меѓу двата основни модули на AUTODATA?

ЕДНА ФИРМА - ЕДЕН ПРОФИЛ
Според правилата на AUTODATA, една фирма може да добие еден кориснички профил. Во рамки на 
постоечкиот кориснички профил можно е фирмата да назначи до 5 корисници (со 5 компјутери и 5 - 
IP адреси) а од бројот на корисници зависи и месечниот / годишниот надомест. Според правилата на 
Autodata, не е дозволено споделување на корисничкото име и пасворд со други правни лица.



Пакет Цена во евра 
(годишна претплата)

Цена во евра 
(месечен интро пакет)

Дијагностика и поправка (1 корисник) 732 61
Дијагностика и поправка (2 корисници) 828 69
Дијагностика и поправка (5 корисници) 1.020 85
Сервис и одржување (1 корисник) 408 34
Сервис и одржување (2 корисници) 504 42
Сервис и одржување (5 корисници) 576 48

Напомена - во цените на претплатничките пакети не е вклучено ДДВ (18%). Истото ќе биде додадено 
во износот на фактурата.

Цени за отворање на претплатнички профил и пакет на AUTODATA

НАШИТЕ ПАРТНЕРИ АВТО ЕКСПЕРТИ, МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЈАТ СВОИТЕ КОРИНИЧКИ 
ПРОФИЛИ ВО AUTODATA - СО ПОПУСТ ОД 15%

Пакет Цена во евра 
(годишна претплата)

Цена во евра 
(месечен интро пакет)

Претплатнички пакет (онлајн професионални тренинзи) 270 23

Напомена - во цените на претплатничките пакети не е вклучено ДДВ (18%). Данокот на додадена 
вредност - ќе биде додаден во износот на фактурата.

ЗАКАЖЕТЕ СПЕЦИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НАШИТ ПРОДУКТИ (ОНЛАЈН ИЛИ ВО ЖИВО)
НА ТЕЛЕФОН 071 30 777 8 / info@gbb.mk


