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PR Prezentácia Cobra Tuning

Kto je Cobra Tuning?
Spoločnosť COBRA TUNING má
ešte relatívne malú minulosť. Bola
založená v januári 2002, i keď snahy
o založenie vznikli skôr. Ale na
zrealizovanie takýchto nápadov je ako
pri každom dôležitom kroku potrebný
čas a finančné prostriedky. Cobra
Tuning má dvoch zakladateľov (Petra
Kuttnera a Róberta Kareša). Obaja sú
dlhoročnými fanúšikmi tuningovej
scény a majú za sebou niekoľko úprav
vlastných áut. Odtiaľ mali možnosť
čerpať množstvo skúseností, ktoré teraz
spolu s celým tímom poskytujú všetkým
fanúšikom a záujemcom o tuning.
Aké sú plány do budúcnosti?
Naším cieľom bolo, je a bude posilniť,
vylepšiť a najmä vyrovnať renomé
a imidž medzi západnou Európou
a Slovenskom. Slovenský tuning je stále
niekoľko krokov pozadu v porovnaní so
situáciou u našich susedov v Českej
republike, Poľsku a Maďarsku, nehovoriac o Rakúsku alebo Nemecku.
Čo od nás môžete očakávať?
Našim zákazníkom chceme zabezpečiť
najmä základné veci, ktoré tu donedávna nefungovali, a v mnohých prípadoch
stále nefungujú. Radi by sme preto:
- splnili našim zákazníkom to, čo im
sľúbime,
- dodržali dohodnuté termíny, či už
pôjde o dodanie doplnkov, alebo služby,
- ponúkali iba to, čomu sami rozumieme
a s čím máme skúsenosti,
- predávali doplnky alebo služby za
realistické a prijateľné ceny.
Čím sa ešte zaoberáme?
Športovými úpravami osobných automobilov (úpravy exteriéru, interiéru,
podvozka, motora atď.).
Predajom širokého sortimentu doplnkov
(spojlery, tlmiče, pružiny, filtre, rozpery,
disky, volanty a iné).
Riešením individuálnych, náročných
úprav a požiadaviek (grafické návrhy
a pod.).
Profesionálnym lepením (atestovaných)
solárnych a bezpečnostných fólií na
všetky typy automobilov.
Čistením exteriérov a interiérov všetkých vozidiel, taktiež kompletným ošetrením laku áut.
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Klampiarskymi, lakovníckymi, elektrikárskymi, mechanickými a ďalšími
servisnými prácami.
Predajom a montážou alarmov, centrálnych uzamykaní, doplnkov pre GSM,
autorádií a auto Hi-Fi.
Predstavenie jednotivých členov tímu:

Maťo alias „ZAJDY“

Peťo alias „COBRA“

Manuálne toho cez deň síce veľa
nenarobí, ale o to viac „bojuje“ so zákazníkmi, výrobcami a dodávateľmi. Na
klávesnici počítača už hrá takmer
dokonalý prstoklad – iba dvoma prstami.
Vybavuje všetky dopyty a objednávky,
telefonické, faxové alebo e-mailové.
V prípade, že niečo nepríde včas alebo
nefunguje, ako by malo, je tou správnou
osobou, ktorú treba otravovať. Keďže
sedí celý deň vo svojom „kumbáliku,“
dostal aj prezývku kancelárska krysa.

Už niekoľko rokov lepí autofólie, preto
je aj všade známy ako fóliovník. Chalan
je fakt zručný, v Cobre sa leteckou
rýchlosťou naučil všemožné iné práce,
ako montáže spojlerov a ostatných
doplnkov. Má ale poriadnu sklerózu,
takže ak si s ním dohodnete nejaké
práce alebo termíny, tlačte na neho,
nech si to napíše, lebo inak máte smolu
a zabudne na to. Len škoda, že si jeho
zručnosť stále nevšimli dievčatá. Takže
baby, áno, vy, čo tiež čítate tento
časopis, máte šancu!

Roman alias „GUČA“

Zoli alias „ZOLLO“

Robo alias „ŽÍŽALA“

Chudý ako anglický chrt, a tiež ako
„ZAJDY“, veľmi zručný chalan, ktorý
má v našom tíme na starosti okrem
montáže elektrických a elektronických
doplnkov do auta celé plánovanie
termínov na montáže a vybavovanie
externých prác. Nenechajte sa odradiť
tým, že je blonďák, to platí totiž
iba pre ženy :-).
Rovnako ako „COBRA“ má na starosti
vedenie tímu a vybavovanie obchodných záležitostí, väčšinou externe.
Má na starosti dodávanie tovaru zo
zahraničia, vybavuje všetky colné
a špedičné záležitosti. Len keby nebol
taký prísny, lebo vie presne, čo chce, ale
je ako generál v armáde. Aj keď má
vlastný počítač, vôbec mu nerozumie,
najmä keď tie plechové krabice
štrajkujú. Potom ihneď volá o pomoc.

Ani nevieme, čo o ňom povedať, už jeho
prezývka všetko napovedá. Je to blázon,
tomuto človeku asi niekto podaroval až
moc hormónov. Okrem toho, že ho
vidieť každý týždeň s iným ženským
úlovkom, je to najväčší zabávač na
každom tuningovom zraze. Stojí to fakt
za to. Jeho biely OPEL Kadett GSI je už
na zrazoch neodmysliteľnou súčasťou.
Keď ale ide o prácu, je to človek, ktorý
s autami vyrastal a je schopný
namontovať takmer všetko nemožné.

David alias „PSYCHO“

Je síce vyučený záhradník, ale keď
budete potrebovať trávnikové koberce
do auta, tak nech sa páči. Rovnako ako
ostatní členovia tímu má na starosti
rôzne montáže, ako aj externé
vybavovanie zákaziek a dodávanie
materiálu a iných vecí nevyhnutných
pre montáže. Ak ho uvidíte osobne,
porozumiete, prečo dostal prezývku
„GUČA“. Chalan je fakt chlpatý ako
opica! To musí byť trápenie v týchto
horúčavách – nosiť sveter.
Na záver vám chceme zaželať
úspešné „tunovanie“. Ak budete
potrebovať akékoľvek informácie o nami
ponúkaných doplnkoch alebo našich
iných činnostiach, tak nám zavolajte,
napíšte e-mail alebo niečo faxnite. Celý
náš tím je vám k dispozícii. Neváhajte
nás kontaktovať, aj keď máte kritické
pripomienky, prípadne zlepšovacie
návrhy na naše služby alebo na iné veci,
týkajúce sa našej spoločnosti alebo
celkového tuningu.

13

