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? Τι είναι το TECDOC  

  Ο TECDOC catalog  είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ανταλλακτικών 

αυτοκίνητου Aftermarket (Εργοστασίων που τροφοδοτούν με ανταλλακτικά και την 

αυτοκινητοβιομηχανία) που συνδέει  σχεδόν όλα τα εργοστάσια που κατασκευάζουν 

ανταλλακτικά αυτοκίνητων κάτω από μια βάση δεδομένων  και δίνει απεριόριστες 

δυνατότητες στον έμπορο ανταλλακτικών, στο συνεργείο αυτοκίνητων και στον 

ιδιοκτήτη που αγαπά το αυτοκίνητο για εύρεση του κατάλληλου ανταλλακτικού 

! Αυτό  ήταν μια επαναστατική ιδέα το 1994 και έχει εξαπλωθεί με τεράστια επιτυχία 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα περισσότερα καταστήματα και όλα τα 

καλά συνεργεία αυτοκίνητων όλοι όσοι το χρησιμοποιούν τρομάζουν με την σκέψη 

ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία του  

! Ο TECDOC catalog  ξεκίνησε με 22 εργοστάσια και  έκτοτε έχουν αυξηθεί σε 193. 

(BOSCH,MANGETI MARELLI ,VALEO ,SACHS ,TRW , LUK , NGK , FERODO , 

BREMPO ,...) 

 

 ΩΦΕΛΗ 

  Επιλέγοντας πχ: μάρκα(fiat) , μοντέλο(punto) ,αναλυτικό μοντέλο (punto 85 

1.2),οικογένεια(φρένα),ομάδα (δισκόφρενα)  μας βρίσκει τους κωδικούς των  

δισκοφρένων εμπρόσθιων  η οπίσθιων όλων των εργοστασίων (textar,ferodo,trw  κλπ 

?) για το συγκεκριμένο μοντέλο   ,την φωτογραφία τους .τις διαστάσεις τους ,τους 

γνησίους κωδικούς ,σε ποια αλλά μοντέλα τοποθετείτε το συγκεκριμένο προϊόν  

! Αν γνωρίζουμε οποιοδήποτε κωδικό μπορούμε να βρούμε όλους τους αντίστοιχους 

όλων των εργοστασίων και του γνησίου 

! Αν γνωρίζουμε τον κωδικό της μηχανής (πχ VW BLN ) βρίσκουμε σε τι μοντέλα 

εφαρμόζεται ?  Και αλλά πολλά ?.. 

 

 

Οδηγίες Ενημέρωσης TecDoc Catalogue Single User 

 

Οδηγίες Ενημέρωσης TecDoc Catalogue Server-Client 
 

 
 
 

http://www.spareservice.gr/attachments/File/SOFTWARE/Tecdoc_Update_Single_user.pdf
http://www.spareservice.gr/attachments/File/SOFTWARE/Tecdoc_Update_Server-Client.pdf
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parts catalog (1 DVD ) φωτογραφίες από internet          

127.00 € 

parts catalog (4 DVD ) φωτογραφίες περιλαμβάνονται  

165.00 € 

Ισχύει για 1 έτος  (4 υποχρεωτικές ενημερώσεις) 

 

Για παραγγελίες μέσω internet έκπτωση 12 % 

 

 

 

Οι τιμές είναι άνευ Φ.Π.Α. 

 
 

 

Spare Service SA 

TecDoc  Sales Partner 

Λ.Αθηνών 60  Αθήνα 

Ιστοσελίδα: www.spare.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του προγράμματος 

Κα Παπαδάκη Μαρία  ΤΗΛ:210 515 0000     FAX:210 515 2222 

Email: mpapadaki@spareservice.gr 

http://www.spare.gr/
mailto:mpapadaki@spareservice.gr

