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e-obsah: 
1. Auto Kelly Akademie  – inteligentní systém vašeho vzdělávání!

2. Máme pro vás řešení EET zdarma

3. Vyzkoušejte nová technická data na e-shopu AK do konce února ZDARMA

4. Rozšiřujeme nabídku nástřiků RAPTOR

5. Vynikající viditelnost za každého počasí s autožárovkami OSRAM ALLSEASON 

6. V zimě na plné baterky – speciální slevy sortimentu nabíječek, boosterů, testerů baterií a topení
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Vstup do Auto Kelly Akademie a nabídku všech školení najdete ZDE

VÝHODY VAŠÍ AUTO KELLY 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

Inteligentní systém
 vašeho vzdělávání!
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CO VÁM AUTO KELLY AKADEMIE NABÍZÍ:
> Více než 110 odborných školení

> Kalendář na 3 měsíce dopředu

> 9 modulů specializací

> 4 obtížnosti

> Prezenční nebo online školení

Letak LMS A4 final.indd   1 09.12.2019   10:29:34

skoleni@lkq.cz  tel.: 724 670 238

INTELIGENTNÍ  SYSTÉM
VAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ

–

–
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Povinnost elektronické evidence tržeb se týká 
v zásadě všech podnikatelů, kteří realizují hoto-
vostní prodeje. Od 1. 5. 2020 bude elektronická 
evidence tržeb platit již na samotnou hlavní čin-
nost vašeho autoservisu – opravy motorových 
vozidel. Proto připomínáme, že pro vás máme 
zdarma řešení, jak začít snadno a rychle vysta-
vovat faktury s EET přímo z e-shopu Auto Kelly. 
Pomůže vám k  tomu modul fakturace našeho 
softwarového řešení PROFI GARÁŽ. 

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ 
EET ZDARMA!

Jednoduchý a  přesný postup, jak nastavit 
EET a začít vystavovat faktury s EET, nalez-
nete v levém menu Profi Garáže na e-shopu 
Auto Kelly.

Máte-li další dotazy nebo potřebujete pora-
dit, kontaktujte prosím naši technickou podporu 
na tel. čísle 800 237 237.

www.autokelly.cz/eet

Profi
Garáž

Profi

VÝHODY ŘEŠENÍ 
OD AUTO KELLY:
• Zdarma pro všechny registrované 

zákazníky AUTO KELLY

• Bez instalace

• Propojení se zakázkovým listem –
vystavení faktury se zautomatizuje, 
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 e-shop
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Zpět na obsah

VYZKOUŠEJTE NOVÁ
TECHNICKÁ DATA  DO KONCE 
ÚNORA ZDARMA
Do konce února 2020 spouštíme na e-shopu Auto Ke-
lly nová technická data ZDARMA. Se službou tech-
nických a servisních dat online můžete kdykoli vy-
užívat užitečné informace, které vám usnadní vaši 
každodenní práci. K dispozici vám tak budou například:

VSTUP:
Do „technických a servisních dat“ 
vstoupíte standardně pod přihlašova-
cími údaji přes náhradní díly, po zadá-
ní značky a typu vozidla.

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

•  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…

JAK SE V TECHNICKÝCH INFORMACÍCH ZORIENTOVAT
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Zpět na obsah

ROZŠIŘUJEME
NABÍDKU NÁSTŘIKŮ 
RAPTOR
Na podzim jsme nově do nabídky zařadili tvrdé a ochranné nástřiky RAPTOR, které se oka-
mžitě staly velice oblíbené mezi našimi zákazníky. Na tuto situaci jsme rychle zareagovali  
a nyní nabídku rozšiřujeme o další produkty RAPTOR.

Nově tedy můžete zakoupit transpa-
rentní nástřik, který je možné obarvit 
do jakéhokoliv odstínu pomocí tonerů 
Sikkens systému Autocryl Plus LV nebo 
jakýmkoliv jiným konvenčním systé-
mem barev. Odstín tónovatelné verze 
lze upravit přidáním až 100 ml konvenč-
ní tónovací barvy pro automobily. Způ-
sob použití, vlastnosti a samotná apli-
kace barvitelného RAPTORu zůstávají 
stejné jako u černé varianty.

Další novou variantou je nástřik RAP-
TOR v bílém odstínu, který lze apli-
kovat jako čistě bílou vrstvu nebo po 
namíchání v určitých poměrech s čer-
nou variantou lze vytvořit šedé odstíny.  
V nabídce je 4litrové balení nebo 
400ml 2komponentní sprej. 

Před aplikací samotného ochranného 
nástřiku RAPTOR je důležité připravit 
správný podklad. Toho nejlépe dosáh-
nete aplikací RAPTOR Primeru, který je 
v neutrální šedé barvě. Tento antiko-
rozní epoxidový základ je vysoce odol-
ný 2komponentní základ specificky na-
vržený pro použití s odolnými vrchními 
nátěry RAPTOR pro zvýšení odolnosti 
celého nátěru a antikorozních vlast-
ností. Pokročilá technologie pryskyřic 
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 materiálech. Nabízíme ho 
v 1l a 5l balení nebo ve spreji.

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 400 ml 850 Kč

RAP RLW-S4 RAPTOR Liner bílý, 4l set 3 290 Kč
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VYNIKAJÍCÍ 
VIDITELNOST ZA KAŽDÉHO 
POČASÍ S AUTOŽÁROVKAMI 
OSRAM ALLSEASON 

Společnost OSRAM nabízí autožárovky skutečně „na míru“ každému řidiči, přes-
ně podle jeho požadavků. Někdo preferuje maximum světla na vozovce, pro ji-
ného je důležitá barva světla. Pro všechny nároky nabízíme v Auto Kelly řešení. 

Zpět na obsah

OSRAM ALLSEASON
Kód Název Typ Patice Běžná cena bez DPH

OS 64150ALS Žárovka OSRAM H1 12V 55W P14.5s ALLSEASON + 30 % H1 P14.5s 150 Kč

OS 64151ALS Žárovka OSRAM H3 12V 55W PK22s ALLSEASON + 30 % H3 PK22s 150 Kč

OS 64193ALS Žárovka OSRAM H4 12V 60/55W P43t ALLSEASON + 30 % H4 P43t 183 Kč

OS 64210ALL Žárovka OSRAM H7 12V 55W PX26d ALLSEASON + 30 % H7 PX26d 243 Kč

… a více než 300 dalších žárovek OSRAM na www.autokelly.cz

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 halogenovými žárovkami
•  získáte zajímavý vzhled díky žlutému svícení

Autožárovky OSRAM ALLSEASON oce-
ní řidiči zejména za horšího počasí – při 
zatažené obloze, při drobném dešti, 
sněžení, lehké mlze. Ve všech těchto 
případech je výhodou jemně nažloutlé 
povrstvení skleněné baňky autožárovek 
ALLSEASON. Tyto žárovky zvyšují kon-
trastní vidění díky nižší teplotě chroma-
tičnosti. Světlo se od vodních mikročás-
tic ve vzduchu neodráží, ale proniká jimi. 
Nažloutlé světlo je vhodné i z hlediska 
pasivní bezpečnosti – každá odlišnost 
upoutá, nažloutlé světlo reflektorů je 

mezi ostatními světlomety nepřehléd-
nutelné. 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 ši-
roké produktové řadě, v provedení H1, 
H3, H4 i H7. Díky svým výše uvedeným 
vlastnostem jsou tyto autožárovky ideál-
ní především do mlhových světlometů, 
ale nejen tam.
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Zpět na obsah

AKČNÍ CENY 
SERVISU ZVEDÁKŮ, 
PNEUSERVISU, PLNIČEK 
A KLIMATIZACÍ

• více než 60 akčních cen  
v dále uvedených sortiment-
ních skupinách

• veškeré zboží je skladem 
a s okamžitou dostupností

V ZIMĚ NA PLNÉ 
BATERKY

V nabídce naleznete slevy na: 

• nabíječky

• startovací/nabíjecí stroje

• testování, měření

• vytápění dílny

• LED pracovní a stropní zařízení 

Online verzi letáku najdete ZDE
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• testování, měření

• vytápění dílny
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Online verzi letáku najdete 

Akce platí do 9. 2. 2020 


