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 Łatwy skomputeryzowany proces rejestracji 

 Zwiększenie jakości serwisu 

 Kwestia bezpieczeństwa: bez możliwości ponownego  
zarejestrowania kradzionego silnika  

 

Gunskirchen, Austria, Luty 22, 2017 – Celem BRP-ROTAX jest ciągły rozwój, nie tylko,                      
aby zapewnić Państwu produkty wysokiej jakości, ale również, aby zapewnić najlepszą jakość 
obsługi. 

Dlatego też, nowy prosty system rejestracji silników jest kolejnym krokiem do realizacji 
naszego celu. 

Nowy proces rejestracji zawiera tylko 3 proste kroki. Krok 1, klient wypełnia formularz online 
używając formularza rejestracyjnego na stronie www.flyrotax.com 

W kroku 2 klient otrzymuje e-mail potwierdzający. W e-mailu zawarty jest link 
potwierdzający wprowadzone dane. Jeśli dane wprowadzone są poprawnie, należy je 
potwierdzić poprzez kliknięcie w przesłany link potwierdzający. Link wygasa po 48 godzinach 
po jego otrzymaniu. Po tym czasie proces rejestracji należy zacząć od początku.  
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Krok 3 i ostatni to zweryfikowanie złożonej rejestracji przez BRP-ROTAX. 

Ten nowy proces rejestracji oferuje wiele korzyści dla posiadaczy silników lotniczych ROTAX. 
Po pierwsze, co jest bardzo ważne, dla BRP-ROTAX to poznanie jego klientów i silników                        
w eksploatacji. Pozwoli to na ulepszenie sieci zaopatrzenia i sieci serwisów według potrzeb 
klientów. 

Klienci, którzy wyrażą zgodę na bezpośredni kontakt od BRP-ROTAX, będą mogli cieszyć się               
z korzyści, wynikających z otrzymywania newsletterów. Co więcej, w przyszłości ważne 
powiadomienia, takie jak najnowsza dokumentacja techniczna, będą dostępne dla klientów 
posiadających zarejestrowane silniki.   

Kolejną korzyścią jest niemożność ponownego zarejestrowania silnika, który został zgłoszony 
jako kradziony. 

Od czasu uruchomienia systemu rejestracji w Grudniu 2016, 320 klientów zarejestrowało 
swoje silniki poprzez nowy system online; stając się członkami rodziny ROTAX. 

Odwiedź nas na AERO Friedrichshafen, Niemcy od 5 do 7 Kwietnia 2017 na stoisku A3-301           
i zarejestruj swój silnik bezpośrednio. Jedyne, co musisz zrobić to przynieść wymagane dane, 
takie jak numer silnika i informacje na temat samolotu i śmigła. 

Przez ostatnie 40 lat ROTAX sprzedał ponad 175,000 silników. Silniki lotnicze ROTAX 
przewodzą na rynku samolotów lekkich i ultralekkich. Dysponując 19 autoryzowanymi 
dystrybutorami i sieci ponad 220 punktów sprzedaży i napraw wspomagając swoich klientów 
na całym świecie, silniki lotnicze ROTAX są dostarczane do ponad 80% ze wszystkich 
producentów samolotów w tym segmencie.  

 

O BRP-ROTAX 

BRP-ROTAX GmbH&Co KG filia BRP Inc. W Gunskirchen w Autrii, jest liderem w rozwijaniu u produkcji 
innowacyjnych wysokowydajnych 2 i 4-suwowych silników ROTAX dla produktów BRP, takich jak skutery 
śnieżna  Ski-Doo i Lynx, skutery wodne Sea-Doo, quady Can-Am na każdy teren, czterokołowców Can-Am 
Spyder,                jak również motocykle, gokarty, lekkie i ultra-lekkie samoloty. Przez ostatnie 50 lat firma 
opracowała ponad 350 modeli silników do pojazdów i samolotów rekreacyjnych i wyprodukowała ponad 7 
milionów silników. 

www.rotax.com 
www.flyrotax.com 
 

O BRP 

 BRP (TSX:DOO) jest światowym liderem w projektowaniu, rozwijaniu, produkcji, dystrybucji i marketingu 
pojazdów wyczynowych i systemów napędowych. Jego portfolio obejmuje skutery śnieżne Ski-Doo i Lynx, 
skutery wodne Sea-Doo, quady i czterokołowce Can-Am, pojazdy Can-Am Spyder, morskie systemy napędowe 
Evinrude i Rotax, jak również silniki do gokartów, motocykli i lotnictwa rekreacyjnego. BRP wspomaga swoją 
linię produktów w części, akcesoria i własną linię ubrań.  

Przy rocznej sprzedaży ponad 3.8 miliarda dolarów z ponad 100 państw, firma zatrudnia w przybliżeniu 7,900 
pracowników na świecie.  

www.brp.com 
@BRPnews 
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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder i logo BRP są znakami firmowymi należącymi do 
Bomardier Recreational Products Inc. lub jego filii. Wszystkie inne marki są mieniem ich poszczególnych 
właścicieli. 
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Więcej informacji: 

Alexandra Reisinger 
Marketing&Communications 
Rotax Aircraft Engines 
Tel. +43 7246 601 698 
alexandra.reisinger@brp.com 
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