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V anketě čtenářů magazínu „auto, motor und sport“ nazvané BEST BRAND 2012 obsadil 
Banner v kategorii baterií třetí místo. Na tomto uznání, kterému se značka těší, se podílí zej-
ména kvalitní výrobky a optimální servis. Výsledek hovoří sám za sebe: Účastníci ankety „BEST 
BRAND“ řadí Banner ke špičkovým značkám v Německu.

Running Bull BackUp se používá primárně na podporu startovací baterie jako silná přídavná 
baterie. V současnosti nabízí specialista na startovací baterie tyto přídavné baterie pro trh 
autopříslušenství s úrovní výkonu 9 Ah a 12 Ah. Díky tomu je Banner momentálně jediný 
dodavatel v Evropě, kdo je má v nabídce. Zájem o přídavné baterie nebere konce: V roce 2011 
bylo více než 200 000 kusů dodáno firmám Audi, BMW, Mercedes a Volvo.

Od února 2012 nabízí baterie z modelové řady Starting Bull firmy Banner i přední německý 
dodavatel autodílů a poskytovatel servisu A.T.U. Pro společnost Banner Batterien to znamená 
největší jednotlivou zakázku v oblasti autopříslušenství v historii podniku. Díky důsledné 
strategii značky praktikované průběžně již 75 let dnes baterie Banner patří k nejznámějším 
značkám v Evropě. Spoluprací s A.T.U. se známost značky ještě zvýší.

Od dubna 2012 je společnost Banner zastoupena v datovém poolu evropského poskytovatele 
služeb DVSE, který nabízí obchodní a průmyslové katalogy. Díky tomu budou mít prodejci 
autodílů, kteří používají katalogy TecCat, nyní kdykoli přístup k vydávaným dokumentům a 
průběžně aktualizovaným údajům společnosti Banner: přiřazení motorových vozidel, popisy 
typů s výkonovými údaji a zobrazením výrobku či křížový odkaz na originální výbavu.

Blížící se termín výměny baterie by za určitých okolností mohl vzbuzovat určité obavy. Při 
takové spoustě výrobců a modelů není vždy snadné odhadnout, jaká data se při přerušení 
napájení mohou ztratit. Banner Memory Saver nabízí jistotu: Před výměnou baterie se 
jednoduše zapojí do zásuvky OBD II ve vozidle a data zůstanou zachována.

Banner Powertool 3600 je ideální nabíječkou pro všechny uživatele, kteří se nechtějí starat 
o vlastní proces nabíjení. Použití je snadné jako hračka: Stačí zapojit a hotovo. Plně automa-
tická 4stupňová nabíječka zajišťuje spolehlivé nabíjení 12V baterií od 7 do 75 Ah a udržovací 
nabíjení až do 120 Ah. Banner Powertool 3600 má kromě toho ochranu proti jiskření, 
přepólování a zkratu.

Banner patrí v Německu ke špičkové značce

Running Bull BACKUP na scénu!

Spolupráce firem A.T.U a Banner Batterien

Doplňkový servis pro obchod s autodílny

Výměna baterie bez ztráty nastavení

Nabíjení: snadné jako hračka a spolehlivé
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