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NĚCO MIMOŘÁDNÉHO JE ZDE!
Unikátní on-line školicí videa pro vás

„Cílem je dosáhnout jednoduché a efektivní 
výroby videí s lidskou tváří a atraktivním obsa-
hem tak, aby byla co nejvíce srozumitelná a spl-
ňovala nejen odbornost, ale i aktuální poptávku 
autoservisů. Prodejní sílu umocňuje fakt, že 
mnozí zákazníci naše specialisty osobně znají 
a  mohou se tedy na jejich odborné znalosti 
100% spolehnout,“ říká Jaroslav Pospíšil, ředitel 
divize podpory prodeje LKQ CZ a dodává: 
„Myšlenku jsme měli už dlouho, ale k rychlej-
šímu spuštění projektu přispěla koronavirová 
opatření, kdy jsme dokázali rychle zareagovat 
na potřeby našich zákazníků a soustředili jsme 
se na využití prodejního potenciálu prostřednic-
tvím digitálních technologií.“

o tato e-learningová školení je velký zájem, navíc 
nabízejí možnost využít i výhodných cenových 
balíčků. V naší nabídce je nyní 20 on-line školení, 
z toho 7 zdarma a chystáme další! on-line školení 
lkQ cZ si už velmi rychle našla cestu k zákazní-
kům a jejich počet a tematický záběr tak samo-
zřejmě budeme postupně rozšiřovat. 

Pojďme NA To SPoLU!

PŘEHLED ŠKOLENÍ ZDE!

AU
TO AKADEMIE

AU
TO AKADEMIE

tým divize podpory prodeje zrealizoval koncept seriálu vlastních školicích videí a rozšířil 
tak nabídku on-line školení v rámci vzdělávací platformy Auto Akademie. Nová e-learnin-
gová videa kompletně vyrábějí – tedy vymýšlejí, natáčejí na kameru a stříhají sami naši 
specialisté, které znáte.
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ZVEME VÁS NA ODBORNÉ DNY 
LKQ CZ

ROZJÍŽDÍME 
OPĚT KLASICKÁ 
ŠKOLENÍ!

máte jedinečnou možnost se ZDARMA seznámit s různými problematikami pod 
vedením zkušených odborníků:

Kde:

tréninkové centrum lkQ: 
kolbenova 886/9a – Praha 9

Kdy:
čtvrtek 18. 6. 2020 Den diagnostik
čtvrtek 25. 6. 2020 ADAS den s Bosch

Ať už v našem tréninkovém centru nebo 
na jiných místech po celé ČR.

ObjEDNávEjtE v AutO AKADEmii

Při školení dodržujeme a respektujeme všechna hygienická opatření 
a nařízení.
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PROFI ŠKOLENÍ FCD 
PRO DIAGNOSTIKY!

JEDINEČNÝ BALÍČEK 
TŘÍ ŠKOLENÍ ZA 
AKČNÍ CENU 
5 800 Kč!
SERIÁL 17 VIDEÍ A TESTŮ ROZDĚLENÝCH DO SEKCÍ:

1) LOG – metody logování hodnot (běžná cena 2 900 Kč)

2) MULTITEST – ulovte všechny chyby (běžná cena 2 900 Kč)

3) LOKALIZACE závad měřením se 100% jistotou (běžná cena 2 900 Kč)

Platí pouze pro registrované uživatele. Vstup do AKADEMIE na www.eshop.elit.cz/page/nabidka-skoleni
Potřebujete poradit s registrací do AKADEMIE? Volejte nám na tel.: 724 670 238

SLEDUJTE
NÁS

PRAVIDELNĚ PŘIDÁVÁME 
NOVÉ ONLINE KURZY!

SERIÁL 17 VIDEÍ A TESTŮ ROZDĚLENÝCH DO SEKCÍ:

UŠETŘÍTE 
2 900 Kč!



NOVINKA – NÁHRADNÍ DÍLY NA 
TURBODMYCHADLA 
Do nabídky Elitu přibyl další velice zajímavý sortiment – náhradní díly na opravy 
turbodmychadel od renomovaného italského výrobce SiDAt Group. Stávající nabídku 
kompletních turbodmychadel (nových i repasovaných) a náhradních dílů jsme tak 
rozšířili o další zajímavou alternativu a možnost koupě jednotlivých náhradních dílů.

Široký sortiment - kompletní nabídka značky 
SiDAt zahrnuje tyto produktové řady:

•  Ložiskové uzly (CHRA) určené pro generální 
opravy turbodmychadel (celkem 488 typů). 
Všechny ložiskové uzly jsou vyvážené a při-
pravené k montáži. ke každému typu je při-
ložen protokol ze zkušební stanice.

•  Rozváděcí ústrojí pro opravy VNT 
turbodmychadel (celkem 50 typů).

•  Regulační ventily – jak mechanické, 
tak i elektronicky řízené (celkem 76 typů).

tato nabídka pokrývá potřebu náhradních 
dílů na opravy většiny běžně opravovaných 
turbodmychadel všech značek (Garrett, Borg 
Warner, mitsubishi, iHi).

Ložiskový uzel, 
VNT naklápěcí ústrojí, 
regulační ventil

Náhradní díly zároveň můžete najít u konkrétního turbodmychadla v doporučených produktech. U některých typů turbodmychadel může být použito více 
variant, proto vždy sledujte technický popis jednotlivých dílů.

Příklad náhradních dílů SiDAt na nejběžnější turbodmychadlo:

Objednací kód Popis Aplikace Pro turbodmychadlo běžná cena bez DPH

SiD 47.041 ložiskový uzel ŠkoDA octavia ii 1.9 tDi   
(77kW) 04-  VW/ AuDi / 
SEAt

St1G-0353
3 965 Kč

SiD 47.510 VNt naklápěcí ústrojí 3 610 Kč
SiD 48.523 Regulační ventil 1 152 Kč

Kvalita je samozřejmostí
SiDAt je nezávislý italský výrobce komponentů elektro-
mechaniky, elektroniky a klimatizačních náhradních 
dílů. V roce 2016 se firma po důkladné studii sortimentu 
turbodmychadel a komponentů zaměřila také na tento 
produktový segment, kde začala nabízet turbodmycha-
dla, ale i náhradní díly na opravu turbodmychadel a pří-
slušenství. Dodavatel sleduje každý jednotlivý krok ve 
výrobním řetězci – od výběru surovin, přes náročné tes-
tování až po finální balení, a má tak dokonalý přehled 
o dodržování technologických standardů, čímž je zajiš-
těna maximální spolehlivost výrobků.

Jednoduché objednání na eCatu
Po zadání konkrétního vozu naleznete jednotlivé 
náhradní díly pohodlně na: Příprava směsi a přeplňo-
vání / přeplňování / opravné sady, těsnění a další díly.  

výhody náhradních dílů od SiDAt:

•  jeden z nejširších sortimentů na aftermarketu – přes 600 dílů a neustále rozšiřující se nabídka
• italská zavedená značka na evropském trhu, synonymum kvality
• velmi dobré reference na kvalitu produktů SiDAt na cZ/Sk trhu
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Jedním z nejvýraznějších designových prvků automobilů jsou světlomety. Právě jejich 
tvar bývá pro jednotlivé značky charakteristický, neboť definují vzhled vozu. Nikoho proto 
nepřekvapí, že výměna světlometů za high-tech lED světlomety je výraznou změnou, 
která udělá ze staršího auta nový moderní vůz. Rozšířili jsme naši nabídku o produkty 
značky oSRAm, která má ve svém portfoliu několik typů světlometů, a to jak plně led-
kové, tedy full lED verzi lEDriving®, tak i kombinaci xenonové výbojky s lED světelnými 
zdroji (lEDriving® XENARc®). 

NOVINKY V NAŠÍ NABÍDCE 
LEDKOVÝCH ČELNÍCH SVĚTLOMETŮ 

výběr z nabídky OSRAm:

Kód Název Aplikace běžná cena bez DPH

OS LEDHL102-bK Sada předních světlometů oSRAm (xenon+DRl) – BlAck

VW Golf Vi

 16 350 Kč 

OS LEDHL102-Cm Sada předních světlometů oSRAm (xenon+DRl) – cHRom  16 350 Kč 

OS LEDHL102-Gti Sada předních světlometů oSRAm (xenon+DRl) – Gti  16 350 Kč 

OS LEDHL103-bK Sada předních světlometů oSRAm full lED – BlAck

VW Golf Vii

 18 099 Kč 

OS LEDHL103-Cm Sada předních světlometů oSRAm full lED – cHRom  18 099 Kč 

OS LEDHL103-Gti Sada předních světlometů oSRAm full lED – Gti  18 099 Kč 

OS LEDHL104-bK Sada předních světlometů oSRAm full lED – BlAck

VW Golf Vii

 18 099 Kč 

OS LEDHL104-Cm Sada předních světlometů oSRAm full lED – cHRom  18 099 Kč 

OS LEDHL104-Gti Sada předních světlometů oSRAm full lED – Gti  18 099 Kč 

OS LEDHL105 Sada předních světlometů oSRAm foRD focuS iii  19 000 Kč 

OSRAM LEDriving®
Světlomety oSRAm lEDriving® pro VW 
Golf Vii mají EHk (EcE) homologaci. Jejich 
náhrada za původní halogenové nebo 
xenonové světlomety je tedy zcela legální 
a provoz automobilu na veřejných komuni-
kacích je naprosto v souladu se zákonem. 
Veškerá funkční osvětlení vozu jsou vyba-
vena moderní lED technologií: potkávací 
i  dálková světla, světla pro denní svícení, 
poziční a směrová světla. tyto světlomety 
dodávají na vozovku až o 200 % více světla, 
se světelným kuželem dlouhým až 200 m. 
kromě skvělého designu lED světelné 
zdroje přispívají i ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. Více jasného a vysoce 
kontrastního světla totiž umožňuje vidět 
dále a reagovat rychleji, a to díky bezpixe-
lové optice a nejmodernější technologii 
světlometů.
full lED světlomety jsou v současné 
době k dodání pro VW Golf Vii v edici Gti, 
BlAck a cHRom, společnost oSRAm při-
pravuje verze také pro VW Amarok a BmW.

OSRAM LEDriving® XENARC®
Díky výjimečnému designu kombinuje 
světlomet lEDriving® XENARc® moderní 
funkčnost lED světelných zdrojů pro 
denní svícení se silnými xenonovými 
výbojkami. tyto světlomety oSRAm nabízí 
jako skvělé řešení modernizace 

světlometů pro modely VW Golf Vi a ford 
focus iii, které byly z výroby vybaveny 
halogenovými světlomety. modernizace 
na světlomety lEDriving® XENARc®, 
které byly schváleny EHk, je v souladu 
s  veškerými požadavky právních před-
pisů. také není třeba montovat dodatečně 
automatické nastavení sklonu světlometů 
ani systém ostřikování.
Světlomety lEDriving® XENARc® dodá-
vají o 70 % více světla, světelný kužel 
dosahuje do vzdálenosti 180 m. Pro VW 
Golf Vi je opět k dispozici edice BlAck, 
Gti a cHRom, lEDriving® XENARc® jsou 
v provedení pro ford focuS. Špičková 
kvalita oSRAm je samozřejmostí.

Šikovný český řidič zvládne výměnu čelních 
světlometů spolu s kamarádem za jedno 
dopoledne. Zapojení systémem plug and 
play je poměrně jednoduché, stačí postupo-
vat podle přiloženého návodu či instalačního 
videa. Nedojde k žádnému poškození či 
zásahu do stávající kabeláže, není také 
nutno instalovat dodatečně systém automa-
tického naklápění a ostřikování světlometů. 
Není ani povinností změnu světlometů regis-
trovat. Změnu je však vhodné nechat zapsat 
do technického průkazu kvůli vyššímu pojist-
nému krytí v případě nehody. 
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NABÍZÍME KOMPLETNÍ 
SORTIMENT 
ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ 
Elit vám nabízí kompletní sortiment originálních dílů pro všechny známé automobi-
lové značky, které můžete vidět jezdit po českých silnicích. Pro nejznámější značky 
vozidel najdete na e-shopu www.ecat.elit.cz kompletní sortiment dílů i příslušen-
ství. Stačí zadat originální číslo a zobrazí se vám karta k objednání. Pro vyhledání 
originálních čísel můžete použít náš grafický katalog.

Proč nakupovat originální díly v Elitu:
•  Skladem držíme více než 11 000 položek originálních dílů
• Aktivní přístup při vyřízení vaší poptávky
•  Nabízíme díly i pro méně známé značky vozů

máte tak vše na jednom místě a ušetříte si čas i logistické náklady na 
shánění dílů u jednotlivých distributorů značek. Díly, které máme 
skladem ihned k dispozici, vám budou doručeny nejbližším možným 
závozem spolu s ostatním širokým sortimentem v naší nabídce. 

Díly, které nenajdete v naší nabídce, vám seženeme také. Stačí nám 
vaše poptávka, kterou prosím směřujte na naši pobočku, call cent-
rum nebo facebook.                                                                                                                 
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CHLADNÉ SVĚTLO SE SILNÝM 
EFEKTEM
Dlouhé jízdy po setmění, šero, zata-
ženo, špatná viditelnost – to jsou 
podmínky, které způsobují zvýšenou 
únavu očí. mnoha řidičům v těchto 
situacích výrazně pomáhá jasné 
chladně bílé až namodralé světlo, 
které subjektivně vnímají jako mno-
hem intenzivnější a méně unavující. 
Značka oSRAm pro tyto požadavky 
nabízí autožárovky cool BluE® 
iNtENSE. 

... a více než 300 dalších produktů osram na www.ecat.elit.cz.

výběr z nabídky ORSAm:

Kód Název Akční cena bez DPH 
platná od 18. 6. do 15. 7. 2020

OSR 66140Cbi-HCb Výbojka oSRAm D1S 35 W Pk32d-2 cBi 6 000 k, 2 ks 3 099 Kč

OSR 66240Cbi-HCb Výbojka oSRAm D2S 35 W P32d-2 cBi 6 000 k, 2 ks 2 299 Kč

OSR 66340Cbi-HCb Výbojka oSRAm D3S 35 W Pk32d-5 cBi 6 000 k, 2 ks 3 799 Kč

OSR 64150Cbi-HCb Žárovka oSRAm H1 12 V 55 W P14.5s cBi 4 200 k, 2 ks 199 Kč

OSR 64193Cbi-HCb Žárovka oSRAm H4 12 V 60/55 W P43t cBi 4 200 k, 2 ks 229 Kč

OSR 64210Cbi DuO Žárovka oSRAm H7 12 V 55 W PX26d cBi 4 200 k, 2 ks 309 Kč

OSR 64212Cbi-HCb Žárovka oSRAm H8 12 V 35 W PGJ19-1 cBi 4 200 k, 2 ks 699 Kč

OSR 64211Cbi-HCb Žárovka oSRAm H11 12 V 55 W PGJ19-2 cBi 4 200 k, 2 ks 629 Kč

OSR 64176Cbi-HCb Žárovka oSRAm H15 12 V 15/55 W PGJ23t-1 cBi 3 600 k, 2 ks 1 199 Kč

OSR 64219CbibOX Žárovka oSRAm H16 12 V 19 W PGJ19-3 cBi 3 550 k, 2 ks 669 Kč

OSR 9005Cbi-HCb Žárovka oSRAm HB3 12 V 60 W P20d cBi 4 200 k, 2 ks 429 Kč

OSR 9006Cbi-HCb Žárovka oSRAm HB4 12 V 51 W P22d cBi 4 200 k, 2 ks 439 Kč

těmto halogenovým autožárovkám bychom mohli říkat „xeno-
nové“. Dosahují totiž až 4 200 k a jsou tak autožárovkami s nej-
chladnějším namodralým světlem na trhu, které splňují normy 
EHk a mohou se tedy legálně používat na veřejných komunika-
cích. Svým silným jasně chladně bílým světlem připomínají světlo 
xenonových výbojek. umožňují velmi kontrastní vidění. 

oSRAm cool BluE® iNtENSE jsou ideální volbou pro řidiče ori-
entované na výkon a design. tyto autožárovky jsou určeny pro 
nejnáročnější uživatele, kteří si cení, kromě užitných hodnot, 
i stylového a moderního vzhledu vozidla. Namodralé světlo hlav-
ních světlometů je spojováno se stylem, elegancí i vyšší bezpeč-
ností jízdy. Autožárovky cool BluE iNtENSE také produkují až 
o 20 % více světla oproti běžným žárovkám. Se svým namodra-
lým světlem vypadají jasnější a vydávají světlo pro řidiče příjem-
nější než standardní autožárovky. Jsou ideální do čirých 
světlometů.

Díky autožárovkám oSRAm cool BluE iNtENSE tedy můžete získat 
„xenonové“ světlo, aniž byste museli kupovat drahé výbojky. cool 
BluE iNtENSE, moderní autožárovky se stříbrným vrchlíkem, jsou 
dostupné ve všech běžně používaných typech žárovek do hlavních 
světlometů, mlhových světel i pomocných signálních žárovek: H1, H3, 
H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W1/2, HB3, HB4, HiR2, W5W.                                              
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PROČ ZVOLIT BRZDOVÉ DESTIČKY 
ZNAČKY BREMBO
ideální kombinace brzdových destiček a kotoučů 
Brembo nevznikla náhodou. Velkou zásluhu na 
tom má dlouholetá spolupráce společnosti 
Brembo s těmi nejlepšími výrobci aut na 
světě a hlavně nesčetné úspěchy 
v motoristických sportech. Proto 
nesmějí chybět ani 
v nabídce 
Elitu.

HLAVNí VýHODy pOužiTí bRzDOVýCH 
DESTičEK bREMbO:

Výkon
co nejkratší brzdná dráha za všech podmínek. 
maximální jízdní komfort při brzdění a hlavně 
velmi nízká hladina hluku.

pokrytí
Brzdové destičky Brembo pokrývají 99,5 % 
evropského vozového parku. tomuto číslu 
odpovídá více než 1 500 zalistovaných položek 
brzdových destiček v nabídce Elitu.

značení
Brembo používá velmi jednoduché kódování 
brzdových destiček. Na našem e-shopu des-
tičky nenajdete pouze dle aplikačního výskytu 
vozidla, ale pokud zadáte oE číslo a objevíte 
označení BRE mezera P číslo mezera číslo, tak 
ozn. P (vychází z anglického slova pads = des-
tičky) máte 100% jistotu, že se jedná 
o destičky.

Norma ECE – R 90
Destičky Brembo nejen že splňují normu 
Evropské unie EcE-R90 (zda výrobce brzd 

splňuje homologaci použití svého výrobku po 
pozemních komunikacích dle standardně 
navržených kritérií užití), ale výrazně ji 
převyšuje.

Snadná montáž
Pro bezpečnou a bezproblémovou montáž 
Brembo poskytuje řadu instalačních manuálů, 
ale i velmi dobře zpracovaných videí na svých 
webových stránkách tak, aby se automecha-
nici mohli neustále vzdělávat, jelikož technolo-
gický vývoj jde stále vpřed a týká se to i mon-
táže tak zaběhlého systému, jako jsou brzdy. 
Proč? Protože bezpečně zabrzdit a zastavit 
vozidlo patří k nejdůležitějšímu bezpečnost-
nímu prvku!

Kompletní nabídka
kompletní nabídku naleznete na našem ecatu 
www.ecat.elit.cz. 

         Kvalita OE
Při výrobě brzdových destiček Brembo je 
použito více než 100 druhů třecího materiálu. 
tato kombinace je výsledek neustále pokra-
čujícího výzkumu a rozsáhlých testů v technic-
kých laboratořích, stejně jako při reálném 

testování na běžných silnicích, ale hlavně na 
závodních okruzích, kde běžná destička čelí 
tomu nejtvrdšímu testu tak, aby daná směs 
vyhovovala běžnému užití.

         Tepelné opracování destiček při výrobě
Destičky Brembo jsou tepelně opracované 
v souladu s předpisy společností Brembo, aby 
se za jakýchkoliv provozních podmínek přede-
šlo jejich vybočení a snížení brzdného účinku. 

         OE přímé lití
Proces přímého lití zajišťuje maximální přes-
nost při zpracování brzdových destiček. Bez-
přetoková licí forma zajišťuje extrémní tlak, 
který tlačí materiál třecí plochy a připevní jej 
k destičce. Jedná se o typ výroby, který má 
Brembo patentovaný, a stejným způsobem 
Brembo vyrábí destičky jak pro prvovýrobu, 
tak i pro aftermarket.

         podklad
Podklad poskytuje odhlučnění a tepelný štít 
ke snížení přenosu tepla do brzdového 
třmenu.

          podpěrná destička a prvotřídní kovová 
podložka

Slouží ke snížení hluku a poskytuje extrémně 
bezpečný provoz brzd. tato podpěrná des-
tička je vyrobena z vícevrstvých podložek 
ESE (směs elastomeru a oceli), které zabez-
pečují minimální vibrace a hluk destiček při 
brždění. 
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Atraktivní řešení

AKČNÍ NABÍDKA KLIMATIZACE 
A TOHO NEJ Z GARÁŽOVKY

Online verzi letáku najdete zde.

•  Více než 170 akčních cen v dále uvedených 
sortimentních skupinách

•  Akční ceny služeb pro plničky
•  Veškeré zboží je skladem a s okamžitou 

dostupností

Akční leták platí do 9. 8. 2020.

V nabídce naleznete slevy na: 
•	 plničky	na	staré	chladivo
•	 plničky	na	nové	chladivo
•	 sortiment	pro	údržbu	plniček
•	 proplachovací	sady	a	detergenty
•	 dezinfekce	a	detekce	úniku	chladiva
•	 příslušenství	pro	plnění	a	ventilky	klimatizace
•	 speciální	přípravky	pro	servis	klimatizace
•	 široký	výběr	bestsellerů	garážového	vybavení
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PRAVIDELNĚ PŘIDÁVÁME 
NOVÉ ONLINE KURZY!

SLEDUJTE
NÁS

ZÍSKEJTE BALÍČEK TŘÍ ŠKOLENÍ ZA 
AKČNÍ CENU 500 KČ!

� Turbodmychadla – základní školení ( již nyní můžete vyzkoušet zdarma)

� Turbodmychadla – instalace komponentu (běžná cena 980 Kč)

� Kompresor klimatizace – instalace a řešení problémů (běžná cena 980 Kč)

Vzdělávejte se v pohodlí  
kdykoliv a odkudkoliv!

OBJEVTE SVĚT ONLINE ŠKOLENÍ
V ELIT AKADEMII:

4 E-LEARNING dostupný odkudkoliv chcete

4 VYZKOUŠEJTE si zdarma testy, jak na tom jste

4 POROVNEJTE si znalosti s ostatními

4 9 MODULŮ specializací

4 4 ÚROVNĚ obtížnosti

Platí pouze pro registrované uživatele eCatu Elit do 30. 6. 2020 
Vstup do AKADEMIE na www.eshop.elit.cz/page/nabidka-skoleni

Potřebujete poradit s registrací do AKADEMIE? Volejte nám na tel.: 724 670 238

ZÍSKEJTE BALÍČEK TŘÍ ŠKOLENÍ ZA 
AKČNÍ CENU 500 KČ!

� Turbodmychadla – základní školení ( již nyní můžete vyzkoušet zdarma)

� Turbodmychadla – instalace komponentu (běžná cena 980 Kč)

� Kompresor klimatizace – instalace a řešení problémů (běžná cena 980 Kč)
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