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SpuStili jSme nový  
a moDeRnÍ eCat 5! 
Jsme velice rádi, že vám můžeme oficiálně oznámit spuštění nového, moderního 
a zásadně přepracovaného ecatu 5! Vstoupíte do něho snadno přímo z ecatu 4 nebo na 
webové adrese www.eshop.elit.cz. Pro přihlášení využijte své stávající přihlašovací údaje. 
Doporučujeme vám si zaškrtnout políčko „Zapamatovat si mě“. 
V rámci nového ecatu 5 jsme se snažili zachovat všechny oblíbené a využívané funkcionality z ecatu 4 a navíc ho vylepšit novými zajímavými funk-
cemi, které v původním ecatu 4 chyběly. kromě řady výhod a modernějšího, responzivního designu jsme také výrazně vylepšili stabilitu systému.

nový eCat 5 nabízí tato vylepšení:

Díky přehlednému a jasně rozdělenému menu se okamžitě dostanete 
tam, kam zrovna potřebujete. 

Na úvodní stránce naleznete výrazně větší množství akčních produktů, ať 
už se jedná o novinky v sortimentu, nebo právě zlevněné produkty v akci. 
Samozřejmostí jsou denní akce a nově přibydou i online aukce. 

přehlednější menu ihned viditelné akční produkty1 2
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Po vašem prvním spuštění nového ecatu 5 se vám spustí nápověda for-
mou informačních bublin, která vás provede vším důležitým. Vaše pří-
padné dotazy pak dokážou zodpovědět naši prodejní poradci. 

Díky velmi podrobné historii hledání můžete velmi rychle a snadno 
nalézt produkt, který jste hledali třeba před týdnem. Navíc se vám v his-
torii hledání zobrazují malé náhledy naposledy hledaných produktů. 
u  položky ViN si navíc můžete nově přidat poznámku – například jméno 
zákazníka nebo značku vozu. Vždy tak budete vědět, o jaké auto se jedná.

Díky velmi propracovanému filtrování, které naleznete v levé části 
menu, si můžete velice rychle a jednoduše omezit výběr produktů 
jen na ty, které zrovna odpovídají vašim požadavkům. 

Díky této funkcionalitě je možné vytvořit několik nákupních košíků 
najednou. každý si můžete pojmenovat tak, jak potřebujete (např. podle 
SPZ auta, jména zákazníka nebo jména mechanika), a do každého pak 
přehledně ukládat to, co pro konkrétní zakázku potřebujete. 

V upraveném vyhledávacím okně nyní nemusíte vybírat, jaký typ vyhle-
dávání chcete použít. Systém nyní umí vyhledávat v rámci všech databází 
najednou. Navíc se vám při psaní hledaného výrazu automaticky nabízí 
již dříve hledané výrazy a ve výsledcích hledání máte zobrazené i katego-
rie, ve kterých byl vámi hledaný výraz nalezen. 

nápověda při prvním spuštění

podrobná historie hledání

podrobné filtrování

více nákupních košíků

pokročilé vyhledávání
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Díky responzivnímu designu můžete pohodlně objednávat potřebné díly přímo 
z mobilu či tabletu. ušetříte čas, když jste například právě pod autem. Nemusíte cho-
dit k počítači, ale stačí vzít telefon a díl si okamžitě přidat do košíku. 

Kvalitní zobrazení na všech zařízeních8

V rámci nastavení ecatu nyní máte možnost si sami vybrat z celé řady 
variant. Navíc ve svém účtu naleznete i kompletní informace o vašem 
obratu. 

Pokud vám nevyhovuje textové vyhledávání dílů, tak díly bez problémů 
naleznete i v podrobném grafickém katalogu. 

Nyní si můžete vytvořit požadavek na servis vašeho garážového vyba-
vení přímo v ecatu. Stačí jít do sekce pro dílnu a vybrat si v menu „Servis 
a záruka“. Poté už jen vyberete, že chcete objednat servisní zásah, vypl-
níte vše potřebné a máte objednáno.  

V rámci ecatu 5 naleznete také sekci eoffice, do které si můžete přímo 
„zaparkovat“ vozidla. Budete tak mít na jednom místě snadný přístup ke 
všem informacím o vámi servisovaných vozidlech. Vzhledem k tomu, že 
eoffice je navíc přímou součástí ecatu, budete mít k dispozici vše v rámci 
jednoho systému. 

vlastní nastavení eCatu a váš účet

podrobný grafický katalog

online objednání servisu garážového vybavení

eoffice
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inteliGentnÍ SYStÉm 
vaŠeHo vZDĚlÁvÁnÍ!

Výhody Vaší ELIT akadEmIE:

•  Online booking a registrace = nikam nemusíte volat

•  Management rozvoje zaměstnanců

•  Porovnáte si znalosti a dovednosti zaměstnanců v jedinečné vizualizaci
  – mezi sebou
  – s průměrem celé vaší dílny

•  Automatické návrhy a doporučení nových školení

•  Máte přehlednou historii objednávek

•  Dostáváte upozornění blížícího se kurzu

•  Funkce pro manažery, např. schvalování požadavků na školení

Co Vám ELIT akadEmIE nabízí:
• Více než 110 odborných školení

• Kalendář na 3 měsíce dopředu

• 9 modulů specializací

• 4 obtížnosti

• Prezenční nebo online školení

VstuP DO Elit AKADEMiE A nAbíDKu VšEch šKOlEní nAjDEtE zdE

skoleni@lkq.cz   |   tel.: 724 670 238

AU
TO AKADEMIE

AUTO  KELLY

AU
TO AKADEMIE

AUTO  KELLY

AU
TO AKADEMIE

ELIT

AU
TO AKADEMIE

ELIT
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eet ŘeŠenÍ ZDaRma
V rámci eofficu naleznete i EEt řešení, které vám velice snadno a zdarma vyřeší zákon-
nou povinnost elektronické evidence tržeb, která vstoupí v platnost od 1. 5. 2020. Pro 
vystavení faktur s EEt není třeba objednávat a zavádět žádný další speciální software. 
Vše najdete přímo v ecatu. 
Sekci EEt naleznete v levém menu eofficu na ecatu.

výhody řešení od Elitu:

• zdarma pro všechny registrované zákazníky Elitu

• bez instalace

•  propojení se zakázkovým listem – vystavení faktury se zau-

tomatizuje, protože všechny položky, které servis v zakázkovém 
listě vyplní, se automaticky propíší do daňového dokladu 

•  bezpečné prostředí – bezpečnost bereme vážně, a proto jsou 
faktury zajištěné stejně spolehlivě jako celý náš ecat

• online podpora

máte-li další dotazy nebo potřebujete 
poradit, kontaktujte prosím naši technickou 
podporu na tel. čísle 220 414 014.
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teCHniCKÁ Data na eCatu 5 Do 
KonCe únoRa ZDaRma

jaK Se v teCHniCKýCH 
inFoRmaCÍCH ZoRientovat

Do konce února 2020 spouštíme na novém ecatu 5 technická data ZDArmA. Se službou 
technických a servisních dat online můžete kdykoli využívat užitečné informace, které 
vám usnadní vaši každodenní práci. k dispozici vám tak budou například:

vstup:

Do „technických a servisních dat“ vstoupíte standardně pod přihlašovacími 
údaji přes náhradní díly, po zadání značky a typu vozidla.

• údaje o servisních prohlídkách

• pracovní normočasy jednotlivých pracovních úkonů

• maziva a kapaliny

• montážní návody a pracovní postupy

• údaje pro seřízení vozidla

•  data k nastavení geometrie, rozvodů, 
přehled chybových kódů pro diagnostiku 
nebo seznam úkonů při servisních 
prohlídkách

• a mnoho dalších cenných informací…

Hlavní nabídka:

Základní prostředí „technických a servisních dat“ je rozděleno na 6 oblastí:

A. Servisní prohlídky
B. Data nastavení
c. maziva a kapaliny
D. Doby oprav
E. Příručky pro opravu
f. technické výkresy

e-Magazín  | 1/2020 zpět na obsah | 7



RoZŠiŘujeme nabÍDKu nÁStŘiKů 
RaptoR 
Na podzim jsme nově do nabídky zařadili tvrdé a ochranné nástřiky rAPtor, které se 
okamžitě staly velice oblíbené mezi našimi zákazníky. Na tuto situaci jsme rychle zarea-
govali a nyní nabídku rozšiřujeme o další produkty rAPtor.

novinky v nabídce nástřiků Raptor:

Kód popis běžná cena bez DpH

Rap Rep-1lK rAPtor 2k antikorozní epoxidový základ, 1l kit 890 kč

Rap Rep-5lK rAPtor 2k antikorozní epoxidový základ, 5l kit 3 999 kč

Rap Rep-al rAPtor 2k antikorozní epoxidový základ, 400ml spray 790 kč

Rap Rlt-S1 rAPtor Liner barvitelný, 1l set 890 kč

Rap Rlt-S4 rAPtor Liner barvitelný, 4l set 3 290 kč

Rap RlW-al rAPtor Liner bílý, 2k spray 400ml 850 kč

Rap RlW-S4 rAPtor Liner bílý, 4l set 3 290 kč

Nově tedy můžete zakoupit transparentní nástřik, který je možné 
obarvit do jakéhokoliv odstínu pomocí tonerů Sikkens systému 

Autocryl Plus LV nebo jakýmkoliv jiným konvenčním systémem barev. 
odstín tónovatelné verze lze upravit přidáním až 100 ml konvenční tóno-
vací barvy pro automobily. Způsob použití, vlastnosti a samotná aplikace 
barvitelného rAPtoru zůstávají stejné jako u černé varianty.

Další novou variantou je nástřik rAPtor v bílém odstínu, který lze 
aplikovat jako čistě bílou vrstvu nebo po namíchání v určitých pomě-
rech s černou variantou lze vytvořit šedé odstíny. V nabídce je 4litrové 
balení nebo 400ml 2komponentní sprej. 

Před aplikací samotného ochranného nástřiku rAPtor je důležité při-
pravit správný podklad. toho nejlépe dosáhnete aplikací rAPtor Pri-
meru, který je v neutrální šedé barvě.  tento antikorozní epoxidový 
základ je vysoce odolný 2komponentní základ specificky navržený 
pro použití s odolnými vrchními nátěry rAPtor pro zvýšení odolnosti 
celého nátěru a antikorozních vlastností. Pokročilá technologie pry-
skyřic obsažených v nátěru antikorozního základu významně zvyšuje 
přilnavost k podkladu (holému plechu) a dalších materiálů. obsahuje 
mix antikorozních aditiv zabraňujících 
vzniku rzi a koroze na kovových materiá-
lech. Nabízíme ho v 1l a 5l balení nebo ve 
spreji.                                                               
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vYniKajÍCÍ viDitelnoSt 
Za KaŽDÉHo poČaSÍ 
S autoŽÁRovKami oSRam 
allSeaSon 
Společnost oSrAm nabízí autožárovky skutečně „na míru“ každému řidiči, přesně podle 
jeho požadavků. Někdo preferuje maximum světla na vozovce, pro jiného je důležitá 
barva světla.  Pro všechny nároky nabízíme v síti Elit řešení. 

nabídka žárovek oSRam allSeaSon:

Kód název typ patice běžná cena bez DpH

oSR 64150alS Žárovka oSrAm H1 12V 55W P14.5s ALLSEASoN + 30 % H1 P14.5s 150 kč

oSR 64151alS Žárovka oSrAm H3 12V 55W Pk22s ALLSEASoN + 30 % H3 Pk22s 150 kč

oSR 64193alS Žárovka oSrAm H4 12V 60/55W P43t ALLSEASoN + 30 % H4 P43t 183 kč

oSR 64210all Žárovka oSrAm H7 12V 55W PX26d ALLSEASoN + 30 % H7 PX26d 243 kč

Autožárovky oSrAm ALLSEASoN ocení řidiči zejména za horšího 
počasí – při zatažené obloze, při drobném dešti, sněžení, lehké mlze. 

Ve všech těchto případech je výhodou jemně nažloutlé povrstvení skle-
něné baňky autožárovek ALLSEASoN. tyto žárovky zvyšují kontrastní 
vidění díky nižší teplotě chromatičnosti. Světlo se od vodních mikročástic 
ve vzduchu neodráží, ale proniká jimi. Nažloutlé světlo je vhodné i z hle-
diska pasivní bezpečnosti – každá odlišnost upoutá, nažloutlé světlo 
reflektorů je mezi ostatními světlomety nepřehlédnutelné. Ve srovnání 
se standardními halogenkami dodávají ALLSEASoN o 30 % více světla. 
Lepší viditelnost také zkracuje reakční dobu řidiče.
Autožárovky oSrAm ALLSEASoN a ALLSEASoN SuPEr nabízíme v široké 
produktové řadě, v provedení H1, H3, H4 i H7. Díky svým výše uvedeným 
vlastnostem jsou tyto autožárovky ideální především do mlhových svět-
lometů, ale nejen tam.                                                                                                 

výhody žárovek oSRam allSeaSon:
•	 extra viditelnost díky žlutému povrstvení za každého počasí
•	 až o 30 % více světla a výrazně kratší reakční doba ve srovnání se standardními halogeno-

vými žárovkami
•	 získáte atraktivní design díky žlutému svícení
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v nabídce naleznete slevy na: 

•	nabíječky
•	startovací/nabíjecí	stroje
•	testování,	měření
•	vytápění	dílny
•		LED	pracovní	a	stropní	zařízení

v ZimĚ na plnÉ bateRKY
Akční leták platí 
do 9. 2. 2020
•	   více než 60 akčních cen v dále uvedených sortiment-

ních skupinách
•	 veškeré zboží je skladem a s okamžitou dostupností

akčNí cENy SERviSU 
zvedáků, pneuservisu, 
plniček a klimatizací

Online verzi letáku najdete zde
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nYnÍ můŽete online 
objeDnÁvat SeRviS a opRavY 
GaRÁŽovÉHo vYbavenÍ

jak na to?

  klikněte na sekci „Pro DíLNu“ a vlevo v nabídce jděte dále na: 
„SErViS A ZárukA“.

  Jako první je červený obdélník – tlačítko „oBJEDNAt SErViSNí 
ZáSAH“ – to je pro vás klíčové.

  Po rozkliknutí „oBJEDNAt SErViSNí ZáSAH“ jednoduše vyberete 
z  nabídky vaše garážové vybavení, jeho značku a o jaký servis, 
opravu nebo zprovoznění/montáž, revizi apod. máte zájem.

  Níže je také informace, „JAk ProBíHá SErViS GAráŽoVÉHo VYBA-
VENí“, a hlavní telefon i e-mail, kdyby cokoliv…

  Na dalších dlaždicích naleznete i jiné užitečné informace, jako jsou 
ceníky, rádce s výběrem nebo historie všech vašich servisních 
zásahů (zelený obdélník „moJE SErViSNí ZáSAHY“).

  k dispozici je také ke stažení kompletní ceník služeb servisu garážo-
vého vybavení.

Díky objednávání on-line servisního zásahu máte jistotu, že se váš 
požadavek neztratí a bude zaznamenán a evidován okamžitě po 
odeslání.

můžete se objednat kdykoliv a odkudkoliv.

Dispečink servisu GV vás bude kontaktovat a dále budete dostávat 
zprávy e-mailem při změně statusu požadavku. Budete tak přesně 
vědět, co se kdy děje.

Více jak 18členný tým servisu LkQ cZ udělá vše, abyste byli spokojeni.

 eCat5
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Nový ecat 5 nabízí mnoho vylepšení a nových funkcionalit, o kterých píšeme v tomto ledno-
vém vydání e-magazínu na stranách 2–4. Další výhodou je nově také možnost online 
objednávání servisních služeb garážového vybavení, které jste dosud mohli objednávat 
pouze mailem nebo telefonicky. Je to velmi snadné a váš požadavek bude zaznamenán 
a evidován okamžitě po odeslání.
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