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AKČNÍ CENY
díly řízení | zavěšení | díly uchycení kola

SLEVA
až 58 %

Ceny jsou bez DPH.

Příklady akčních Položek

obj. č. Popis Moc  akční cena Sleva

lMI 35537 01 Sada ramen SUPERB/PASSAT – 18 mm 21952 kč   9846 kč –55 %

lMI 27421 01 Sada ramen SUPERB/PASSAT – 22 mm 18493 kč   8114 kč –56 %

30 92 1502 Sada ramen SUPERB/PASSAT – 22 mm 12266 kč   5444 kč –56 %

99.05001 Sada ramen SUPERB/PASSAT – 22 mm 11108 kč   4674 kč –58 %

PoW PFF85-410 Polyuretanové uložení ramene pro Octavia I – lék na kmitání brzd 698 kč      399 kč –43 %



...a něco z
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Startovací kabely

Rozmrazovač skel 500 ml + Mycí houba ZdaRMa

– Kabely izolované 500 A
– Délka 3,5 m
– Průřez vodiče 25 mm2

– Uloženo v boxu na zip

–  Účinný a rychlý přípravek na odstranění námrazy ze skel 
a světlometů vozidel. 

Použití:
– Všechny zamrzlé plochy skel a světlometů automobilů.

Výhody:
– Nepoškozuje lak, plasty, gumu.
– Lze použít i na světlomety.
– Vhodný i jako rozmrazovač zámků.

Objednací kód: GS MW 56336

Objednací kód: XT WdI500

Akční cena 
490 kč bez dPh

Akční cena 
37 kč bez dPh
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ZdaRMa Mycí houba ELIT 

na autoskla ke každé objednávce.



lemförder

•	 	Příslušnost do koncernu ZF značí nejvyšší možnou kvalitu mezi všemi výrobci dílů řízení.
•	 Dodavatel	do	prvovýroby	nejlepším	automobilkám	světa.
•	 	Díly	Lemförder dostupné v sortimentu ELIT jsou naprosto 

totožné s těmi montovanými na výrobní lince automobilky.
•	 	Spolupráce	na	vývoji automobilu a testování v extrémních 

podmínkách zaručuje maximální spolehlivost 
a přesnost dílů.

SWaG

•	 	Jednička	na	aftermarketovém	trhu	s	více	jak	60-ti	letou	tradicí.	Její	jméno 
je synonymem spolehlivosti, výdrže a kvality autodílů. OE kvalita 
je samozřejmostí. 

•	 	Nejširší	pokrytí	díly	napříč	celým	vozem	od	jediného 
dodavatele. 

•	 	Pokrytí většiny běžně prodávaných vozidel, včetně těžko 
dostupných dílů z oblasti podvozku, motoru a elektroinstalace. 

•	 	Mimo běžně prodávaných vozidel obsahuje sortiment více 
než 22 000 typů vozidel. 

•	 	SWAG	splňuje kvalitativní normy pro certifikaci 
ISO 9001:2008, kterou obdržel jako jeden z prvních 
na aftermarketovém trhu. 

•	 Neustálá	inovace	a	rozvoj	výroby	a	kvalitativních	kontrol.	
•	 	Široká	podpora a vzdělávání servisů pomocí technický 

brožur, manuálů a školení. 

nipparts

•	 Důvěrně	známý	specialista	na	Asijské	vozy.	
•	 	Cena	dílů reflektuje hodnotu vozu, při zachování 

vysoké kvality. 
•	 	Neustálá	inovace	a	rozšiřování	sortimentu.	Měsíčně	o	více	než 

100 nových položek.
•	 	Velká	šíře	sortimentu zahrnující nová, ale i více než 30 stará 

vozidla. 
•	 	Sortiment zahrnuje také hybridní i čistě elektrická vozidla vý-

značných značek.
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Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

Starline

–  Řešení pro cenově orientované zákazníky.
– Pokrytí 90 % autoparku v ČR.
– Vysoká skladová zásoba.
– 2 500 dílů řízení v nabídce.

RTS

PoWeRFleX

elIT Q

•	 Španělský	specialista	na	díly	řízení	s	30ti	letými	zkušenostmi.
•	 Obří	šíře	sortimentu.
•	 Nejlepší	poměr	mězi	cenou	a	kvalitou	na	trhu.
•	 Působnost	na	všech	světových	trzích	včetně	USA.
•	 Přísné	dodržování	OE	norem	a	standardů.

•	 	Polyuretanové silentbloky jsou přesnou náhradou originálních silentblo-
ků, která výrazně zlepší jízdní vlastnosti vozidla, zlepší zpětnou vazbu 
a velmi často vyřeší chronický problém s kmitáním brzd.

•	 	Největší	zlepšení	se	týká	předních	náprav	s	typem	zavěšení	McPherson,	
které se často trpí na kmitání kotoučů způsobených nedostatečně 
dimenzovaným (příliš poddajným) zavěšením – naprosto 
typickým	lékem	na	problémy	Škody	Octavie	I.	generace., 
se kterými se setkal každý servis.

•	 	Skladem	držíme	řadu	aplikací	VAG,	Ford,	Subaru, 
Mitsubishi	a	Mazda	vše	ostatní	dodání	do	7dnů 
od objednávky. 

•	 	Atypické díly pro úpravu odklonu kola 
a geometrie vozidla. 

•	 	Pod	značkou	ELIT	Q	se	skrývá	unikátní	sortiment	EVROPSKÝCH	
výrobců.

•	 Za	akční	ceny	můžete	nakupovat	sortiment	těhlic	pro	koncern	VAG.
•	 	Sleva	50	% se vztahuje také na kompletní sortiment uchycení kola 

a to včetně pojistných šroubů a příslušenství!
•	 OE	kvalita	je	naprostou	samozřejmostí.

http://ecat.elit.cz/

