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e-obsah:
1. Petronas – prémiová značka na trhu olejů nově v Auto Kelly
2. Nové pohodlnější vyhledávání aftermarketových i originálních dílů v grafickém katalogu a podle VIN
3. Opravné sady Frenkit pro brzdový třmen
4. Novinka v sortimentu spojek Valeo
5. Kancelářský nábytek a technika – vybavte se komplet u Auto Kelly
6. Využívejte výhody expres výdeje na pobočkách Auto Kelly
7. Zveme Vás na Jarní RoadShow Garážového vybavení s rockovým soundem!

PETRONAS

prémiová značka OLEJŮ
nově V AUTO KELLY
Auto Kelly se stala novým distributorem prémiové značky olejů PETRONAS na českém
trhu a může tak nabídnout svým zákazníkům široké spektrum těchto celosvětově známých
a uznávaných olejů pro osobní, užitková a nákladní vozidla. PETRONAS je nadnárodní ropná a plynárenská společnost, která vyrábí a prodává svou širokou škálu automobilových
a průmyslových maziv ve více než 80 zemích světa.
Značka olejů PETRONAS je známá po celém světě a to jak díky své prémiové kvalitě maziv, tak i díky svým
úspěšným působením v motorsportu, kde je hlavním partnerem a technickým konzultantem Formule 1
MERCEDES AMG PETRONAS.
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Prémiová kvalita maziv PETRONAS
S PETRONAS vyvíjí vynikající výrobky v úzké kooperaci s vývojovým
týmem Mercedes Formule 1
S Na základě zkušeností v motorsportu PETRONAS využívá tyto znalosti a poznatky pro svůj další
vývoj motorových olejů pro vozidla v běžném silničním provozu
S Společnost PETRONAS splňuje a ve většině případů převyšuje požadavky OEM výrobců
S Exkluzivně spolupracuje s PRÉMIOVÝMI světovými výrobci a sdílí s nimi informace při vývoji maziv
S Je zárukou vysoké kvality dodávaných maziv
S Garantuje téměř 100% pokrytí vozového parku v Evropě

PETRONAS – Partner exkluzivních značek:
S Dodavatel prvonáplní Mercedes-Benz AMG M133
S Plnění značkových olejů Mercedes „Powered by PETRONAS“
S Hlavní sponzor a technický konzultant MERCEDES AMG PETRONAS Formula One Team
S Hlavní sponzor a technický konzultant
PETRONAS De Rooy Iveco Team
S Výrobce náplní závodních a testovacích
vozů BMW & Mercedes
S Dodavatel prvonáplní a servisního plnění
CNHi zemědělské techniky a průmyslové a automobilové techniky IVECO

Výběr z nabídky:
AK kód

Název

Specifikace

PS SYNT800EU-5

Petronas Syntium
800 Eu 10W-40

ACEA A3/B4, API SN/CF, 229.1, 505.00/501.01,
RN0700, PSA B71 2295/B712300

Petronas Syntium
3000 E 5W-40

ACEA A3/B4, API SN/CF, 229.5, LL-01, 02.00/505.00,
A40, RN0700, RN0710 Perf., GM-LL-B-025

PS SYNT800EU-60
PS SYNT3000E-5
PS SYNT3000E-60
PS SYNT5000AV-5

Petronas Syntium
PS SYNT5000AV-60 5000 Av 5W-30

ACEA C3, MB 229.51, BMW LL-04 Perf.,
504.00/507.00, C30

Balení
5

MOC (bez DPH)
899 Kč

60

9 900 Kč

5

1 190 Kč

60

11 200 Kč

5

1 699 Kč

60

15 900 Kč

… a dalších 250 položek na www.autokelly.cz
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NOVÉ POHODLNĚJŠÍ
VYHLEDÁVÁNÍ
AFTERMARKETOVÝCH
I ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZNAČEK
AUTOMOBILŮ A TRUCKŮ!
Spustili jsme pro Vás zcela nový grafický katalog pro vyhledávání
náhradních dílů běžně užívaných osobních a nákladních
automobilů. Umožňuje pohodlnější, rychlejší a přesnější nalezení všech originálních
i aftermarketových dílů v grafické podobě.
K vyhledání je potřeba pouze vyplnit parametry vozu nebo zadat VIN.
Auto Kelly má nejširší nabídku originálních dílů skladem s okamžitou dostupností. Držíme pro Vás více
než 7 500 položek skladem pro různé značky na našem centrálním skladu. Co nejrychlejší dostupnost je
naší prioritou, a proto dodání dílů všech značek funguje ve dvou režimech. Obrátkové zboží je drženo
skladem, takže je okamžitě dostupné, všechny ostatní
díly jsou objednávány na denní bázi.
Vstup do Grafického katalogu můžete zvolit ihned
po otevření sekce „Osobní automobil“ nebo „Nákladní automobil“.

Jak objednat díl v grafickém katalogu?
1. Vyberu značku vozu.

2. P
 okud zadám VIN, zobrazí se mi základní parametry
vozidla – vyberu „Grafický/Obrázkový katalog“.
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3. P
 okud neznám VIN, mohu díly vyhledat podle technických parametrů vozidla– typ, model, rok výroby atd.

4. Z
 obrazí se mi grafický výběr z nabídky kategorií
náhradních dílů.

5.	Po rozkliknutí vybrané kategorie se mi zobrazí grafický výběr detailu kategorie.

6.	Jakmile vyberu konkrétní díl, kliknu v této položce na
ikonku „Vyhledat“.

7.	Zobrazí se mi nabídka na vybrané aftermarketové
i originální díly.

8. Nyní už je jen potřeba vložit díl do košíku.
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OPRAVNÉ SADY FRENKIT
PRO BRZDOVÝ TŘMEN
Brzdový systém je nejdůležitějším bezpečnostním prvkem vozidla. Jeho pravidelná kontrola a výměna jednotlivých součástí je zásadní pro zvýšení životnosti a účinnosti brzdových komponentů. V nabídce Auto Kelly naleznete i opravné sady pro brzdový třmen
OE kvality značky Frenkit.
Velmi často opomíjenou částí při servisu brzdového systému je brzdový
třmen, ve kterém jsou uloženy brzdové destičky. Zanedbaná kontrola
brzdového třmenu může způsobit
výrazné snížení jeho funkčnosti
a zkrácení životnosti. Zanedbanou
kontrolu brzdového třmenu poznáte velmi jednoduchým způsobem již
během samotného brždění podle rušivých zvuků po sešlápnutí brzdové-

ho pedálu, vibrací při brždění nebo
špatné funkce brzdových destiček.
Nejkritičtější součástí brzdového
třmenu je těsnění pístu. Jedná se
o tzv. kaučukovou těsnicí složku,
která se nachází mezi pístem a krycí prachovou manžetou třmenu. Samotné těsnění musí dokonale těsnit
za každé situace, aby nedošlo k úniku brzdové kapaliny při brždění.
Španělský výrobce brzdového pří-

slušenství společnost Frenkit se
dlouhá léta zabývá zdokonalením
samotné výroby a kvality opravných
sad pro brzdové třmeny OE kvality,
které zabezpečí správnou funkčnost
a delší životnost brzdového třmenu.
Opravné sady pro brzdový třmen
můžete zakoupit na e-shopu Auto
Kelly, který nabízí více než 1 500 sad,
jež pokrývají 99 % vozového parku
v ČR.

Mezi nejprodávanější sady patří:
AK kód

Název

Aplikace

MOC (bez DPH)

FK 238022

Opravná sada pro brzdový
třmen FRENKIT

AUDI A4, Citroen DS 3, Škoda Octavia II

309 Kč

FK 238901

Opravná sada pro brzdový
třmen FRENKIT s pístem

Alfa Romeo 156, Audi A3, Ford Mondeo IV, Peugot 407,
Škoda Superb

508 Kč

FK 241001

Opravná sada pro brzdový
třmen FRENKIT

Seat Altea, VW Golf, Audi TT, Škoda Yetti

400 Kč

FK 238910

Opravná sada pro brzdový
třmen FRENKIT s pístem

Citroen C4, Ford Mondeo III, Peugot 307, VW New Beetle

603 Kč

... a dalších 1 500 položek na www.autokelly.cz
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NOVINKA V SORTIMENTU
SPOJEK VALEO
Vzhledem k neustále rostoucímu trendu využívání
technologie dvouhmotových
setrvačníků (DMF) přicházíme s novinkou firmy VALEO
v podobě tzv. Full Packů –
Spojkových sad s dvouhmotovým setrvačníkem.
Vedle sad s pevným setrvačníkem
(KIT 4P) tak dokážeme zákazníkům
nabídnout řešení využívající technologii používanou v prvovýbavě.

Tyto sady obsahují:
● Spojkové sady (lamela + přítlačný talíř)
● Dvouhmotový setrvačník (DMF)
● Spojkové ložisko

Výběr z nabídky:
Aplikace

MOC
(bez DPH)

AK kód

Název

SP 837397

Spojková sada
Škoda Octavia 2.0 TDI
s dvouhmotovým
02/04 -06/13
setrvačníkem VALEO

15 504 Kč

SP 837345

Spojková sada
VOLKSWAGEN TIGUAN
s dvouhmotovým
2.0 TDI 103 kW 2007 ->
setrvačníkem VALEO

29 905 Kč

... a dalších 26 položek na www.autokelly.cz

Zpět na obsah

e-Info Auto Kelly I 4/2017

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
A TECHNIKA - VYBAVTE SE
KOMPLET U AUTO KELLY
Auto Kelly zařadilo do své nabídky sortiment
kancelářských potřeb před více než rokem.
Nabídka se neustále rozšiřovala od nejpotřebnějšího sortimentu pro Vaši kancelář, žárovek, svítidel, drogistických a hygienických
potřeb po dnešní široké portfolio, ve kterém
nyní nechybí ani kancelářský nábytek a kancelářská technika.

Ilustrativní obrázek

V nabídce nábytku najdete vše, co potřebujete pro zařízení Vaší kanceláře, jako jsou kancelářské židle a křesla,
stoly, věšáky a skříně. V rámci kancelářské techniky jsme
nabídku rozšířili o klávesnice, myši, tiskárny, sluchátka
a další nezbytné vybavení.
Průběžně také rozšiřujeme sortiment tonerů a cartridgí.
V naší nabídce najdete více než 500 typů náplní pro více
než 3 500 laserových a inkoustových tiskáren značek
Canon, Epson, HP, Brother a Samsung. Nabízíme nejen
originální, ale i levnější alternativní varianty. Vhodnou náplň pro Váš přístroj najdete na našem e-shopu zde.
Vybrané příklady náplní do tiskáren:
Typ
Originální Canon
Alternativní náplň
Originální HP
Alternativní náplň

Originální kód
výrobce

Barva

Canon CLI-8BK

černá

PIXMA MP830, MP 800R, MP530, MP500,
iP4200, iP5200

HP Q2612A/12A

černá

HP LaserJet 1010, 1012, 1020, 1022,3015,
3020, 3030, 3050,3052,3055

Příklad použití

Kód AK
KP 386.636
KP PI-23
KP 163.190
KP PI-6

MOC
(bez DPH)
330 Kč
82 Kč
1 777 Kč
496 Kč

... a dalších 500 položek na www.autokelly.cz

Kompletní sortiment kancelářských potřeb naleznete na našem e-shopu v sekci Kancelářské vybavení.
Snadno a rychle zde najdete vše, co právě potřebujete. Kancelářské potřeby tak můžete pohodlně a rychle
objednávat společně s náhradními díly a dalším sortimentem. Kompletní objednávku Vám standardně zavezeme až do Vaší provozovny.
Výběr z nabídky novinek:
AK kód

Položka

MOC (bez DPH)

KP CI-79

CONNECT IT Optická myš V90, černá,

KP CI-58

CONNECT IT Klávesnice standart, černá

148 Kč

KP 191.433

Židle konferenční Niceday, černá

550 Kč

KP 100.57159

Stůl jednací FLEX, třešeň

KP CI-514

CONNECT IT Trubice pro vedení kabelů WINDER, černá, 2,5 m

99 Kč

6 198 Kč
165 Kč

... a dalších více než 800 položek na www.autokelly.cz

Zpět na obsah

4/2017

I e-Info Auto Kelly

VYuŽÍVEJTE VÝHODY EXPRES
VÝDEJE NA POBOČKÁCH
AUTO KELLY
Díky této službě máte možnost zvolit si výdej zboží v přesně požadovaný čas, který Vám na
Vaší domovské pobočce nejvíce vyhovuje.

Expresní výdej přispívá k zrychlení prodeje na pobočkách Auto
Kelly. Pokud této služby chcete
využít, stačí ji během Vaší objednávky navolit zaškrtnutím políčka
„Expres výdej zboží na pobočce“

a pak pouze vyplnit číslo Vašeho
mobilního telefonu, termín vyzvednutí objednávka a v rozbalovacím
menu ještě zvolit způsob platby.
Bude připraveno zboží, které je
v tu dobu na pobočce. Informaci

o tom, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí, Vám pošleme prostřednictvím sms. K výdeji
Vaší objednávky bez zbytečného
čekání využijte speciální pokladnu
označenou „Expresní výdej“.

Stačí zadat:
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● Číslo vašeho mobilního telefonu
● Požadovaný termín vyzvednutí
● Způsob platby

ZVEME VÁS NA JARNÍ
ROADSHOW GARÁŽOVky
S ROCKOVÝM SOUNDEM!
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