
GMT d.o.o. 
Noršinska ulica 31 

9000 Murska Sobota 

Spletna aplikacija 

(dodatni moduli) 

V podjetju GMT d.o.o. vam lahko uredimo dostop do zunanje spletne aplikacije, ki vsebuje 

tehnične podatke (HaynesPRO in Autodata).  

Preden se odločite za naročnino, enega izmed spodaj navedenih modulov, vam ponujamo 

možnost testne različice: 

- HaynesPRO (brezplačno preizkusno obdobje za 1 mesec),

- Autodata (preizkusno obdobje za 25€+DDV za 1 mesec).

Naročnina z vsemi funkcijami, vključno z diagrami in informacijami o diagnostiki in 

popravilih: 

1. HaynesPRO ULTIMATE, 4 dostopi, polna verzija - slovenski jezik      390€+DDV
2. HaynesPRO Truck, 4 dostopi - slovenski jezik  590€+DDV

590€+DDV 

680€+DDV 

890€+DDV 

Naročnina z osnovnimi informacijami, vključuje servisne sheme, postopke vzdrževanja in 

specifikacije. Ne vsebuje diagnostike, diagramov, … 

280€+DDV 

340€+DDV 

399€+DDV 

Tehnični vsebujejo podatke za preko 70 proizvajalcev in 8.000 modelov – tehnične 

specifikacije, kot so zatezni momenti, tlak v pnevmatikah, maziva in servis. 

230€+DDV 10. Autodata (motocikli) 1 enota

https://www.haynespro.com/products  

https://www.autodata-group.com/global/cars-vans/ 

3.   Autodata Premium package (osebna vozila) Servis in vzdrževanje   590€+DDV
4. Autodata (osebna vozila) Servis in vzdrževanje 1 enota
5. Autodata (osebna vozila) Servis in vzdrževanje 2 enoti
6. Autodata (osebna vozila) Servis in vzdrževanje 5 enot

7. Autodata (tovorna vozila) Servis in popravilo 1 enota
8. Autodata (tovorna vozila) Servis in popravilo 2 enoti
9. Autodata (tovorna vozila) Servis in popravilo 5 enot

https://www.haynespro.com/products
https://www.autodata-group.com/global/cars-vans/


GMT d.o.o. 
Noršinska ulica 31 

9000 Murska Sobota 

Naročilnica 

Šifra stranke:  _______________  Davčna številka: ___________________________________ 

Naziv podjetja: _______________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _____________________________________________________________ 

E-naslov: ____________________________________________________________________

Naročam se na modul/-e (izberite enaga ali več): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Datum: _____________________   Podpis: ______________________________ 

Za naročnino modulov, izpolnite naročilnico ter jo podpisano vročite regionalni vodji, lahko jo tudi 

skenirate in pošljete na e-naslov: bostjan.lampic@gmt.si.  

Cene so brez DDV in vključujejo enoletno naročnino za online dostop z nadgradnjami. Pridržujemo si 

pravico do spremembe cen brez vnaprejšnje najave. V kolikor stranka ne želi več uporabljati storitev, je 

to dolžna javiti regionalni vodji ali na e-naslov: bostjan.lampic@gmt.si. 

10. 

mailto:bostjan.lampic@gmt.si
mailto:bostjan.lampic@gmt.si


GMT d.o.o. 
Noršinska ulica 31 

9000 Murska Sobota 

GMT B2B 

(dodatni moduli) 

V podjetju GMT d.o.o., vam v sklopu B2B spletnega kataloga, ponujamo tudi možnost 

naročnine dodatnih modulov, ki vam pripomorejo k hitrejšemu in zaneslivejšemu poslovanju. 

Da bi lažje izbrali, vam pred naročnino omogočamo tudi testno uporabo (pošljite zahtevo na 

denisp@gmt.si), katerega koli izmed spodaj navedenih modulov, za obdobje 14 dni. 

Izbirate lahko med naslednjimi moduli: 

1. grafični iskalnik rezervnih delov (5,50€ + DDV / mesec)

2. urne postavke in servisni podatki (6,50€ +DDV / mesec)

3. tehnični podatki Autodata - paket Premium (40,83€ + DDV / mesec)

4. tehnični podatki HaynesPRO - Professional+SmartFix (19,16€ + DDV / mesec)

5. tehnični podatki HaynesPRO - Business+SmartFix (32,5€ + DDV / mesec)

6. tehnični podatki HaynesPRO - Ultimate+SmartFix (37,5€ + DDV / mesec)   

mailto:denisp@gmt.si


GMT d.o.o. 
Noršinska ulica 31 

9000 Murska Sobota 

Naročilnica 

Šifra stranke:  _______________  Davčna številka: ___________________________________ 

Naziv podjetja: _______________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _____________________________________________________________ 

E-naslov: ____________________________________________________________________

Naročam se na modul/-e (izberite enaga ali več): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Datum: _____________________   Podpis: ______________________________ 

Za naročnino dodatnih modulov, izpolnite naročilnico ter jo podpisano skenirajte ter pošljite na e-

naslov: denisp@gmt.si.  

Navedene cene so brez DDV / za mesečno uporabo. Strankam fakturiramo storitve za obdoje 3 mesecev 

(kvartalno). V kolikor stranka ne želi več uporabljati storitev, je to dolžna javiti regionalni vodji ali na e-

naslov: denisp@gmt.si. Uporaba se zaračuna do dneva odjave. Vsebino Autodata in HaynesPRO si 

lahko ogledate v prilogi.  

mailto:denisp@gmt.si
mailto:denisp@gmt.si


Pakete Autodata

Premium Paket

Motormanagement

Schaltpläne

Reifendruck

Kontrollsystem

Problemlösungen und 

Reparaturtipps

Geführte Fehlersuche

Zusätzliche Schaltpläne

Störungssuchtabellen

Motormanagement

Steuergerät - Prüfwerte

Bauteile - Anordnungen

Fehlercodes

P0/P2/P3/U0/U3+Hersteller-Codes

Lage der Typenschilder

Reifengrößen und - drücke

Wartungsintervallanzeige

Testwerte

Wartungspläne

Wartungsabbildungen

Radeinstelldaten

Schlüsselprogrammierung

Motormanagement

Bauteileprüfung



Elektrische Parkbremse

Reparaturzeiten

Klimaanlagen

Schaltpläne

Klimaanlagen

Serviceanschlüsse

Klimaanlagen

Suche nach Motorcode

Abklemmen und Anschließen

der Batterie

Antiblockiersysteme

Schaltpläne

Kontrollleuchten

Hinweis - und Warnsymbole

Airbags

Zahnriemen

Antiblockiersysteme
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