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ROZŠIŘUJEME SORTIMENT 
O DALŠÍ RENOMOVANOU 
ZNAČKU OLEJŮ!
motorové a převodové oleje ušly v posledních 20 letech pořádný kus cesty a v současné době 
existuje již více než 80 druhů maziv, která jsou doporučována, či dokonce předepisována auto-
mobilovými výrobci. Problematika volby správného oleje je navíc čím dál tím složitější, a proto 
se vám snažíme nabídnout kompletní sortiment, abyste vždy mohli vybrat pro daný typ vozu 
ten správný typ oleje a vyhnuli se tak případným problémům. Z tohoto důvodu jsme opět roz-
šířili naši nabídku a nově můžete v síti elitu vybírat rovněž z motorových a převodových olejů 
nizozemské značky mPm oil, která působí na světovém trhu už více než 25 let. 

V současné době v sortimentu maziv nabízí nejširší sortiment olejů, kapalin a maziv s více než 
350 produkty schválenými výrobci automobilů, které pokrývají 99 % vozového parku v celé evropě!

Důležitým aspektem úspěchu mPm je kromě téměř kompletního sorti-
mentu rovněž propracovanost zákaznické podpory. na webových 
stránkách www.mpmoil.cz jsou produkty mPm napárovány k více než 
1,48 milionu komponentů, které zákazníkům pomáhají najít správný 
produkt pro jejich vozidlo. i díky tomu si značka vydobyla silnou pozici 
v zemích Beneluxu, ve Skandinávii, ale také ve Velké Británii.                            

Výběr z nabídky motorových olejů:

Kód Název Specifikace Balení (l) Běžná cena bez DPH

MPM 05001

mPm Prem.Synth. 5W-40
AceA A3/B4, APi cf/Sn, VW 502.00/505.00 
BmW ll-01, mB 229.3, Gm ll-B-025, PSA B71 
2296, Porsche A40, renault rn 0700/0710

1  289 Kč 
MPM 05004 4  1 056 Kč 
MPM 05005 5  1 268 Kč 
MPM 05020 20  2 416 Kč 
MPM 05060 60  8 400 Kč 
MPM 05205 205  27 474 Kč 
MPM 05001ESP

mPm Prem.Synth.eSP 5W-30 AceA c3, APi Sn, VW 504.00/507.00, mB 
229.51, BmW ll-04, Porsche c30

1  435 Kč 
MPM 05005ESP 5  1 789 Kč 
MPM 05020ESP 20  4 024 Kč 
MPM 05060ESP 60  10 197 Kč 
MPM 05205ESP 205  34 410 Kč 
MPM 04001

mPm Semi Synth. 10W-40 AceA A3/B4, APi cf/Sl, mB 229.1, VW 
501.01/505.00

1  234 Kč 
MPM 04004 4  790 Kč 
MPM 04005 5  899 Kč 
MPM 04020 20  1 977 Kč 
MPM 04060 60  5 768 Kč 
MPM 04205 205  19 710 Kč 

Výběr z nabídky převodových olejů:

Kód Název Specifikace Balení (l) Běžná cena bez DPH

MPM 18001MTF mPm 75W-80 Gl-5 Prem.Synth.
mtf

APi Gl-5, BmW mtf-1/-2/-3, Gm 1940 757/ 
1940 768/ 1942 776, Volvo 97308, renault, 
Peugeot, citroën, fiat, lancia

1  469 Kč 

MPM 18004MTF 4  2 800 Kč 

MPM 12001
mPm 75W-90 Gl-4/5 Semi Synth APi Gl-4/Gl-5

1  468 Kč 

MPM 12004 4  1 461 Kč 

MPM 16001DSG
mPm DSG

VW G 052 182/G 052 529/G 055 529/tl 52 
182/tl 52 529/tl 55 529, ford WSS-m-
2c936-A, Volvo 1161838

1  498 Kč 

MPM 16004DSG 4  1 628 Kč 

MPM 16001CVT
mPm cVt Sf

mB 236.20, VW G 052 180/G 052 516/tl 52 
180/tl 052 516, BmW 83 22 0 136 376/83 22 0 
429 154, ford m2c928-A, Gm DeX-cVt a další

1  526 Kč 

MPM 16004CVT 4  2 450 Kč 

MPM 16001HFM
mPm Atf Hfm

AiSin JWS3309/JWS3314/JWS3317, ford mer-
con 5/WSS-m2c202-B, niSSAn Atf matic - 
D/J/k, BmW etl-7045e/etl-8072B a další

1  499 Kč 

MPM 16004HFM 4  1 598 Kč 

MPM oleje budou dostupné na eCatu od 1. 10. 2019.
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NOVINKA – VZDUCHOVÉ 
ODPRUŽENÍ DUNLOP
od poloviny srpna 2019 je sortiment elitu obohacen o vzduchové odpružení britské 
značky DunloP. naleznete v něm veškeré komponenty pneumatického odpružení, tedy 
kompresory, tlumiče a vzduchové pružiny.

Vzduchové odpružení pochází od renomovaného výrobce, jehož 
hlavní výhodou je, oproti ostatním dodavatelům tohoto sorti-

mentu, že není potřeba dodávat starý díl pro posouzení nároku na 
vrácení zálohy, neboť se jedná o zcela nový komponent. rapidně se 
tak snižuje pořizovací cena a odpadá riziko, že starý díl nebude 
možné vrátit z důvodu jeho přílišného poškození.                                

Výběr z nabídky značky vzduchového odpružení Dunlop:

Druh výrobku Kód Název Příklad použití Běžná cena bez DPH

Vzduchová pružina DU DAS10039 Vzduchová pružina, podvozek 
DunloP (nový díl)

merceDeS-BenZ | Gl-clASS (X164) 
[09/06-] | 
Gl-clASS (X164) (2987 ccm\155 kW\211 
HP) [12/09-]

 6 126 Kč 

Vzduchová pružina DU DAS10027 Vzduchová pružina, podvozek 
DunloP (nový díl)

BmW | X5 (e70) [02/06-07/13] | X5 
(e70) (2979 ccm\225 kW\306 HP) 
[09/10-06/13]

 5 267 Kč 

tlumič odpružení DU DAS10035 tlumič odpružení DunloP 
(nový díl)

merceDeS-BenZ | Gl-clASS (X164) 
[09/06-] | 
Gl-clASS (X164) (2987 ccm\155 kW\211 
HP) [12/09-]

 12 743 Kč 

kompresor 
pneumatického 
odpružení

DU DAC00019 kompresor, pneumatický 
systém DunloP (nový díl)

AuDi | Q7 (4lB) [03/06-01/16] | Q7 (4lB) 
(2967 ccm\150 kW\204 HP) [05/10-08/15]  12 515 Kč 

Elit v tomto sortimentu značky Dunlop nabízí:
•	 kompresory pneumatického systému 
•	 tlumiče pérování
•	 vzduchové pružiny a vzpěry
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nabídku sortimentu značky Perfect line jsme rozšířili o spotřební materiál. k lakovacím 
materiálům nyní vhodně doplňujeme i produkty, které naleznou uplatnění v průběhu 
celého lakovacího procesu. Všechny produkty se vyznačují svou vysokou kvalitou a záro-
veň zachováním konkurenceschopné ceny na trhu.

V nabídce nově naleznete:
•	 brusné kotouče s 21 otvory o šíři 150 mm v zrnitosti P80–P1000
•	 unašeče pro kotouče
•	 brusné role na pěně v návinu 25 m v zrnitosti P180–P1000
•	 brusnou textilii v návinu 10 m ve dvou zrnitostech
•	 Paint cup systém Perfect line
•	 overaly ve velikostech 50–62
•	 ochranné nástřiky kabin
•	 a další příslušenství

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 
PERFECT LINE NOVĚ V ELITU

Nabídku  tohoto sortimentu naleznete zde
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NABÍDKA OPRAVNÝCH PLECHŮ NYNÍ 
VE DVOU PRODUKTOVÝCH ŘADÁCH 
od září jsme rozdělili nabídku reparaturních plechů do dvou samostatných produkto-
vých řad. nově lze snadno na ecatu najít opravné plechy renomovaného dánského 
výrobce klokkerholm a standardní řadu „lkQ“ od dalších výrobců. nabídku značky klo-
kkerholm jsme navíc významně rozšířili.

tímto krokem jsme tak našim zákazníkům umožnili snadný výběr z dvou typů produktových řad nejprodávanějších opravných plechových 
dílů na trhu. Díly značky klokkerholm je tedy nyní možné samostatně vyhledávat podle kódu tohoto dodavatele.                                         

Výběr z nabídky opravných plechů Klokkerholm:

Kód Typ Příklad použití Běžná cena bez DPH

KK 2092590 P/l lem zadního blatníku citroën Jumper [02/94–04/02] 879 Kč

KK 2509332 / KK 2509331 P/l lem předního blatníku – zadní část ford transit  [09/00–03/06] 1 506 Kč

KK 2515336 / KK 2515335 P/l zadní díl předního blatníku ford transit  [01/91–09/94] 1 006 Kč

KK 7512012 / KK 7512011 P/l práh Škoda favorit [05/89–09/94] 736 Kč

KK 3451582 / KK 3451581 P/l lem zadního blatníku, 4/5dv. mazda 6 sedan 4dv. [06/02–] 1 431 Kč

KK 6607582 / KK 6607581 P/l lem zadního blatníku, 4/5dv. Seat cordoba [02/93–10/99] 1 306 Kč

CP VG-GO4-97-1600R / 
CP VG-GO4-97-1600L P/l práh, 5dv./kombi Volkswagen Golf iV [08/97–03/07] 1 217 Kč

CP VG-TRA-90-1601R / 
CP VG-TRA-90-1601L P/l vnitřní část prahu předních dveří Volkswagen transporter iV [12/90–07/92] 322 Kč

CP VG-SHA-95-1600R / 
CP VG-SHA-95-1600L P/l práh ford Galaxy [03/95–05/06] 1 937 Kč
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STOJANY SHELL ECOPACK – SNADNÉ 
A BEZPEČNÉ VYDÁVÁNÍ OLEJE
Zajímavou novinkou v nabídce elitu je inteligentní řešení vydávání oleje díky stojanu 
Shell ecoPack. ušetří místo ve vašem autoservisu, umožní vám dokonalý přehled 
o zásobách a výrazně usnadní manipulaci i likvidaci obalů. 

Stojan Shell EcoPack přináší řadu výhod:

•	  Nabízí komplexní nabídku olejů Shell Helix – nabídka 9 olejů 
Shell Helix pokryje více než 95 % potřeb servisu vašeho zákazníka.

•	  Šetří čas  – z balení ecoPack snadno a rychle vyteče 5 l oleje za 
pouhých 43 sekund do praktické konvice, a tak můžete pohodlně 
dolévat olej v potřebném množství do vozu zákazníka v podstatě 
okamžitě.

•	  Šetří místo v autoservisu – kompaktní stojan nahrazuje sklado-
vání v policích a na paletách a uvolňuje tak více prostoru v pra-
covním prostředí.

•	  Snadné objednávání – transparentní balení umožňuje sledovat 
hladinu oleje, takže je snadný přehled, co je k dispozici.

•	  Pohodlná manipulace – použitím mnohem lehčích a praktic-
kých 20l balení se snižuje riziko úrazu ve srovnání s použitím 55l 
sudů.

•	  Řeší bezpečnost – tento stojan je vybaven 2 odkapovými ple-
chy, které zachytávají rozlitý olej, čímž usnadňují likvidaci odpadu 
a zmírňují riziko uklouznutí a pádu.

•	  Snazší likvidace obalů – balení ecoPack se likvidují jednoduše 
tak, že na ně šlápnete, takže nebudete potřebovat tolik prostoru 
pro manipulaci s odpadem. 

•	  Rychlá instalace – stojan je dovezen kompletní. Pouze se zasune 
horní header s logem, nasadí se kohouty na balení ecopack s oleji 
a ty se následně vloží do stojanu, umístíte konve 
a výdej olejů je připraven.

Bližší informace o možnosti objednání tohoto 
stojanu získáte u vašeho prodejního poradce. 

Výběr z nabídky olejů Shell Helix v ECO balení:

Kód Název Běžná cena bez DPH

SHE HX6 10W40/ECO Helix HX6 10W-40 – 20 litrů ecopack 1 872 Kč

SHE HX7 5W40/ECO Helix HX7 5W-40 – 20 litrů ecopack 2 096 Kč

SHE HX7 D AV5W30/EC0 Helix HX7 Professional AV 5W-30 – 20 litrů ecopack 2 667 Kč

SHE HX8 ECT 5W30/ECO Helix HX8 ect 5W-30 – 20 litrů ecopack 2 550 Kč

SHE U.ECT 0W30/ECO Helix ultra ect c2/c3 0W-30 – 20 litrů ecopack 3 108 Kč

SHE ECT C3 5W30/ECO Helix ultra ect c3 5W-30 – 20 litrů ecopack 5 204 Kč

SHE ULTRA AF/ECO Helix u. Professional Af 5W-30 – 20 litrů ecopack 3 239 Kč

SHE ULTRA AP-L/ECO Helix u. Professional AP-l 5W-30 – 20 litrů ecopack 3 704 Kč

SHE ULTRA AR-L/ECO Helix u. Professional Ar-l 5W-30 – 20 litrů ecopack 3 185 Kč
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SPECIÁLNÍ SLEVY GARÁŽOVÉHO 
VYBAVENÍ 
Akční leták platí do 17. 11. 2019

Online verzi letáku najdete zde

V nabídce naleznete slevy na: 
•	 zvedáky
•	 zouvačky
•	 vyvažovačky
•	 kompresory a příslušenství
•	 geometrii
•	 nabíječky a boostery
•	 vytápění dílny
•	 mobilní zvedáky, manipulátory, hydrauliku
•	 garážový nábytek
•	 sváření a indukční ohřev
•	 diagnostiky
•	 zařízení pro testování a opravy dieselových systémů
•	 vybavení pro práci s oleji
•	 výběr pro trucky
•	 speciální nářadí a přípravky
•	 leD pracovní a stropní osvětlení
•	 vybavení pro mytí, čištění a úklid
•	 nářadí

•	  Více než 200 akčních cen v dále uvedených sortimentních skupinách
•	 Představení sezónních novinek
•	  Veškeré zboží je skladem a s okamžitou dostupností

NEJEN DIESELEM JE ŽIV MECHANIK!ŽHAVÝ TIP PODZIMU 
TESTOVACÍ STANICE CARBON ZAPPPRO BENZÍNOVÉ VSTŘIKOVAČE

NOVIN
KA

Kód: GV CZGDU.2R/45/F 455 900 Kč
Běžná cena: 509 900 Kč

Kalendář RoadShow na zadní straně!

Přehledně členěno

Více než 200 akčních cen!

ELITNÍ TRHÁKY PODZIM

18. 9. – 17. 11. 2019
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SPECIÁLNÍ SLEVY NÁŘADÍ STARLINE 
A FORCE
Akční leták platí 
do 17. 11. 2019

V nabídce naleznete slevy na: 
•	 Aku nářadí
•	 elektrické nářadí
•	 speciální nářadí
•	 vybavené montážní vozíky
•	 sady nářadí do vozíků
•	 pneumatické nářadí
•	 sady ručního nářadí
•	 ruční speciální nářadí
•	 ráčnové sady, sady hlavic a bitů
•	 klíče, kleště, šroubováky
•	 ráčny, momentové klíče a ostatní nářadí
•	 speciální nářadí

•	  Více než 200 akčních cen v dále uvedených 
sortimentních skupinách

•	 Veškeré zboží je skladem a s okamžitou dostupností

NÁŘADÍ 
STARLINE + FoRcE

18. 9. – 17. 11. 2019

MONTÁŽNÍ VOZÍK 
ROZŠÍŘENÝ, VYBAVENÝ - 557 KS 
- pěnové vložky

Kód: GV F5RM7B1

17 490 Kč
Běžná cena: 24 900 Kč

NOVINKA

Online verzi letáku najdete zde
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2019

www.elit.cz

DATUM DEN MÍSTO ADRESA

24. 9. Úterý Hradec Králové Úprkova 473, areál fotbalového stadionu

9. 10. Středa Plzeň Hřbitovní 35, pobočka

17. 10. Čtvrtek Praha 9 Kolbenova 886/9a, Tréninkové centrum LKQ

23. 10. Středa České Budějovice Husova třída 13, parkoviště u Výstaviště

31. 10. Čtvrtek Olomouc Polská 1, OC Šantovka

5. 11. Úterý Ostrava Místecká 95, autoburza

13. 11. Středa Brno Skandinávská 2, Avion shopping park

VŽDY od 15:00 do 19:00

Extra výhodné ceny z akčních letáků

Chutné občerstvení pro každého

INSPIRUJTE SE 
TRENDY 
VE VYBAVENÍ SERVISU!

Battery management - GDI vstřikovače - přelomová 
verze SW diagnostik TEXA č. 70 - ADAS - TPMS -  
- přezouvání TRUCKů - lakování a další....

$
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