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Zpět na obsah

NOVINKA

NĚCo MIMOŘÁDNÉHO je ZDe!

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

„Cílem je dosáhnout jednoduché a efektivní vý-
roby videí s lidskou tváří a atraktivním obsahem 
tak, aby byla co nejvíce srozumitelná a splňo-
vala nejen odbornost, ale i aktuální poptávku 
autoservisů. Prodejní sílu umocňuje fakt, že 
mnozí zákazníci naše specialisty osobně zna-
jí a mohou se tedy na jejich odborné znalosti 
100% spolehnout,“ říká Jaroslav Pospíšil, ředi-
tel 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, na-
víc nabízejí možnost využít i výhodných ceno-
vých balíčků. v naší nabídce je nyní 20 on-line 
školení, z toho 7 zdarma a chystáme další! On-li-
ne školení LKQ CZ si už velmi rychle našla cestu 
k zákazníkům a jejich počet a tematický záběr 
tak samozřejmě budeme postupně rozšiřovat. 
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Unikátní on-line školicí videa pro vás

PŘEHLED ŠKOLENÍ ZDE!
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Máte jedinečnou možnost se ZDARMA seznámit  
s různými problematikami pod vedením zkušených odborníků:

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

ZVeme VÁS NA ODBORNÉ 
DNY LKQ CZ 

RoZjÍŽDÍme oPĚT 
KLASICKÁ ŠKOLENÍ! 

Zpět na obsah

Objednávejte je 
v AUTO AKADEMII

Kde:
Tréninkové centrum LKQ: 
Kolbenova 886/9a – Praha 9

Kdy:
čtvrtek 18. 6. 2020 Den diagnostik
čtvrtek 25. 6. 2020 ADAS den s Bosch
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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.autokelly.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!
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Zpět na obsah

MODERNÍ NÁHRADA ZA KLASICKÉ STěRAČE
Stěrače valeo HydroConnect Upgrade jsou stěrače, které 
umožňují výměnu klasického stěrače uchyceného na háč-
kovém rameni za moderní ploché řešení. valeo zde využívá 
svých rozsáhlých zkušeností výrobce originálního vybave-
ní, aby i pro aftermarket byly k dostání stěrače nejvyšší kva-
lity. Pro nezávislého pozorovatele vypadají různé typy stě-
račů podobně. U tohoto typu produktu jsou nejdůležitější 
technická řešení skrytá uvnitř. Záleží především na tom, jak  
a z jakého materiálu byla vyrobena lišta stěrače a jak byl 
navržen její spoiler. 
Stěrače narážejí na mnohá omezení, od čistě mechanic-
kých až po fyzikálně-chemické. Aby mohly dobře plnit svou 
úlohu, musí vykazovat vysokou odolnost proti mechanic-
kému oděru, vůči kapalinám nebo silniční soli, jakož i proti 
Uv záření. Dalším aspektem je potřeba udržení optimálních 
výkonových parametrů při různých teplotách. Důležitý je 
také jejich tichý chod bez nepříjemných zvuků za měnících 
se podmínek. Splnění všech těchto požadavků je výsled-
kem mnohaleté práce a nespočtu testů. Inženýři pracují na 
složení gumové směsi, ze které je lišta vyrobena, na tvaru 
vnitřního ocelového profilu a povlaku – speciální vrstvě ma-
teriálu pokrývajícího pryžový povrch. Tajemstvím každého 
výrobce pro první montáž jsou metody ke splnění těchto 
požadavků. 

valeo má vlastní recep-
turu odolného syntetic-
kého kaučuku a ochranného povlaku nejvyšší kvality. Společ-
nost také navrhla asymetrický spojler, který zajišťuje optimální 
tlak stěračů proti čelnímu sklu za všech povětrnostních podmí-
nek a bez ohledu na rychlost, se kterou se vozidlo pohybuje. 
Stěrače HydroConnect jsou 100% vyráběny ve Francii spolu  
s výrobky pro trh Oe. 

INSTALACE jE jEDNODuŠŠÍ, NEž SI MYSLÍTE 
Instalace plochých stěračů, zejména u automobilů vyba-
vených skeletovým řešením, se může pro mnoho lidí zdát 
složitá. Společnost valeo kvůli životnímu prostředí vynalo-
žila veškeré úsilí, aby tento proces co nejvíce zjednodušila  
a také snížila počet adaptérů. Každý stěrač HydroConnect 
je balen samostatně. na obalu je přehledný seznam vozi-
del, pro která je výrobek určen. vnitřní obal obsahuje snad-
ný návod k montáži včetně praktických grafických schémat. 
na boku krabice najdete dokonce užitečné pravítko pro 
měření délky stěračů. 

ve skupině výrobků Upgrade je dostupných 11 typů stěračů, 
díky kterým můžeme připevnit ploché stěrače na klasické 
háčkové ramínko. Pokrytí trhu je v tomto případě až 85 %.

Výběr stěračů Valeo
KóD Název Délka Běžná cena bez DPH
ST HU35 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 350 mm – plochý 350 mm 337 Kč

ST HU40 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 400 mm – plochý 400 mm 326 Kč

ST HU45 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 450 mm – plochý 450 mm 330 Kč

ST HU48 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 480 mm – plochý 480 mm 399 Kč

ST HU50 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 500 mm – plochý 500 mm 361 Kč

ST HU53 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 530 mm – plochý 530 mm 432 Kč

ST HU55 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 550 mm – plochý 550 mm 455 Kč

ST HU58 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 580 mm – plochý 580 mm 472 Kč

ST HU60 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 600 mm – plochý 600 mm 543 Kč

ST HU65 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 650 mm – plochý 650 mm 620 Kč

ST HU70 Stěrač vALeO HYDrOCOnneCT 700 mm – plochý 700 mm 648 Kč

… a dalších více než 350 stěračů valeo na www.autokelly.cz

VALEO HYDROCONNECT 
UPGRADe – PRÉMIOVÉ 
STěRAČE DoSTUPNÉ 
PRo KAŽDÉHo
HydroConnect upgrade je řada plochých stěračů pro nezá-
vislý trh s náhradními díly. Vyznačují se prémiovou kvalitou  
a uchycením na háček, díky čemuž pokryjí až 85 % evropského 
trhu. Zaručují vyšší jízdní komfort díky účinnému odstraňování 
vody a nečistot z oken vozidla, ale také významné zlepšení 
bezpečnosti jízdy po dlouhou dobu provozu. Nově je najdete 
také v nabídce Auto Kelly.
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NoVINKA – NÁHRADNÍ 
DÍLY NA TuRBODMYCHADLA 

ŠIROKý SORTIMENT 
–   kompletní nabídka značky SIDAT zahrnuje  

tyto produktové řady:

 •  Ložiskové uzly (CHRA) určené pro generální opra-
vy turbodmychadel (celkem 488 typů). všechny lo-
žiskové uzly jsou vyvážené a připravené k montáži. 
Ke každému typu je přiložen protokol ze zkušební 
stanice.

 •  Rozváděcí ústrojí pro opravy VNT turbodmycha-
del (celkem 50 typů).

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

Tato nabídka pokrývá potřebu náhradních dílů na opravy 
většiny běžně opravovaných turbodmychadel 
všech značek (Garrett, Borg Warner, Mitsubishi, IHI).

KVALITA jE SAMOZŘEjMOSTÍ
SIDAT je nezávislý italský výrobce komponentů elektrome-
chaniky, elektroniky a klimatizačních náhradních dílů. v roce 
2016 se firma po důkladné studii sortimentu turbodmycha-
del a komponentů zaměřila také na tento produktový seg-
ment, kde začala nabízet turbodmychadla, ale i náhradní díly 
na opravu turbodmychadel a příslušenství. Dodavatel sledu-

je každý jednotlivý krok ve výrobním řetězci – od výběru su-
rovin přes náročné testování až po finální balení – a má tak 
dokonalý přehled o dodržování technologických standardů, 
čímž je zajištěna maximální spolehlivost výrobků.

jEDNODuCHÉ OBjEDNÁNÍ NA E-SHOPu
Po zadání konkrétního vozu naleznete jednotlivé náhradní 
díly pohodlně na: Příprava směsi a přeplňování / přeplňová-
ní / opravné sady, těsnění a další díly.

Zpět na obsah

NOVINKA

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

TD 1G-0353T

3 612 Kč

SID 47.510 vnT naklápěcí ústrojí 3 290 Kč

SID 48.523 regulační ventil 1 049 Kč

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.

Do nabídky Auto Kelly přibyl další velice zajímavý sortiment – náhradní díly na opravy tur-
bodmychadel od renomovaného italského výrobce SIDAT Group. Stávající nabídku kom-
pletních turbodmychadel (nových i repasovaných) a náhradních dílů jsme tak rozšířili  
o další zajímavou alternativu a možnost koupě jednotlivých náhradních dílů.

Ložiskový uzel VNT naklápěcí ústrojí Regulační ventil

VýHODY NÁHRADNÍCH 
DÍLů OD SIDAT:
•  jeden z nejširších sorti-

mentů na aftermarketu 
– přes 600 dílů a neu-
stále rozšiřující se na-
bídka

•  italská zavedená značka 
na evropském trhu, sy-
nonymum kvality

•  velmi dobré reference 
na kvalitu produktů SI-
DAT na CZ/SK trhu
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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 komunikacích je naprosto v soula-
du se zákonem. 

veškerá funkční osvětlení vozu jsou vybavena moderní LeD 
technologií: potkávací i dálková světla, světla pro denní sví-
cení, 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 provo-
zu. více jasného a vysoce kontrastního světla totiž umož-
ňuje vidět dále a reagovat rychleji, a to díky bezpixelové 
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 připravu-
je 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 svět-
lomety OSrAM nabízí jako skvělé řešení modernizace svět-
lometů 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 předpi-
sů. Také není třeba montovat dodatečně automatické na-
stavení sklonu světlometů ani systém ostřikování.
Světlomety LeDriving® XenArC® dodávají 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 postupovat podle při-
loženého návodu či instalačního videa. nedojde k žádnému 
poškození či zásahu do stávající kabeláže, není také nutno 
instalovat dodatečně systém automatického naklápění a os-
třikování světlometů. není ani povinností změnu světlometů 
registrovat. Změnu je však vhodné nechat zapsat do technic-
kého průkazu kvůli vyššímu pojistnému krytí v případě nehody.

NOVINKY V NAŠÍ NABÍDCe 
LEDKOVýCH ČELNÍCH 
SVěTLOMETů
jedním z nejvýraznějších designových prvků automobilů jsou 
světlomety. Právě jejich tvar bývá pro jednotlivé značky cha-
rakteristický, neboť definují vzhled vozu. Nikoho proto nepře-
kvapí, 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, kte-
rá má ve svém portfoliu několik typů světlometů, a to jak plně 
ledkové, tedy FuLL LED verzi LEDriving®, tak i kombinaci xeno-
nové výbojky s LED světelnými zdroji (LEDriving® XENARC®). 

Ledkové světlomety 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 

NOVINKA
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NABÍZÍME KOMPLETNÍ 
SORTIMENT 
oRIGINÁLNÍCH DÍLŮ 

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

Díly, které nenajdete v naší nabídce, vám seženeme také. Sta-
čí nám vaše poptávka, kterou prosím směřujte na naši poboč-
ku, call centrum nebo Facebook.

Auto Kelly 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.autokelly.cz kompletní sortiment dílů i příslušenství. 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 AuTO KELLY:

• Skladem držíme více než 11 000 položek  
originálních dílů

• Aktivní přístup při vyřízení vaší poptávky

• nabízíme díly i pro méně známé značky vozů
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CHLADNÉ SVĚTLo 
SE SILNýM EFEKTEM

Výbojky a žárovky Osram:
KóD Název Akční cena bez DPH platná do 15. 7. 2020
OS 66140CBI-HCB výbojka OSrAM D1S 35 W PK32d-2 CBI 6 000 K, 2 ks 3 099 Kč

OS 66240CBIDUO výbojka OSrAM D2S 35 W P32d-2 CBI 6 000 K, 2 ks 2 299 Kč

OS 66340CBI-HCB výbojka OSrAM D3S 35 W PK32d-5 CBI 6 000 K, 2 ks 3 799 Kč

OS 64150CBIBOX Žárovka OSrAM H1 12 v 55 W P14.5s CBI 4 200 K, 2 ks 199 Kč

OS 64193CBIBOX Žárovka OSrAM H4 12 v 60/55 W P43t CBI 4 200 K, 2 ks 229 Kč

OS 64210CBIBOX Žárovka OSrAM H7 12 v 55 W PX26d CBI 4 200 K, 2 ks 309 Kč

OS 64212CBIBOX Žárovka OSrAM H8 12 v 35 W PGJ19-1 CBI 4 200 K, 2 ks 699 Kč

OS 64211CBIBOX Žárovka OSrAM H11 12 v 55 W PGJ19-2 CBI 4 200 K, 2 ks 629 Kč

OS 64176CBI-HCB Žárovka OSrAM H15 12 v 15/55 W PGJ23t-1 CBI 3 600 K, 2 ks 1 199 Kč

OS 64219CBIBOX Žárovka OSrAM H16 12 v 19 W PGJ19-3 CBI 3 550 K, 2 ks 669 Kč

OS 9005CBIBOX Žárovka OSrAM HB3 12 v 60 W P20d CBI 4 200 K, 2 ks 429 Kč

OS 9006CBIBOX Žárovka OSrAM HB4 12 v 51 W P22d CBI 4 200 K, 2 ks 439 Kč

… a více než 300 dalších produktů Osram na www.autokelly.cz

Těmto halogenovým autožárovkám bychom mohli říkat „xe-
nonové“. Dosahují totiž až 4 200 K a jsou tak autožárovkami  
s nejchladnějším namodralým světlem na trhu, které splňují 
normy eHK a mohou se tedy legálně používat na veřejných 
komunikacích. Svým silným jasně chladně bílým světlem při-
pomínají světlo xenonových výbojek. Umožňují velmi kon-
trastní vidění. 

OSrAM COOL BLUe® InTenSe jsou ideální volbou pro ři-
diče orientované na výkon a design. Tyto autožárovky jsou 
určeny pro nejnáročnější uživatele, kteří si cení, kromě užit-
ných hodnot, i stylového a moderního vzhledu vozidla. na-
modralé světlo hlavních světlometů je spojováno se stylem, 

elegancí i vyšší bezpečností jízdy. Autožárovky COOL BLUe 
InTenSe také produkují až o 20 % více světla oproti běžným 
žárovkám.. Se svým namodralým světlem vypadají jasnější  
a vydávají světlo pro řidiče příjemnější než standardní auto-
žárovky. Jsou ideální do čirých světlometů.

Díky autožárovkám OSrAM COOL BLUe InTenSe tedy mů-
žete získat „xenonové“ světlo, aniž byste museli kupovat 
drahé výbojky. COOL BLUe InTenSe, moderní autožárovky 
se stříbrným vrchlíkem, jsou dostupné ve všech běžně pou-
žívaných 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.

Dlouhé jízdy po setmění, šero, zataženo, špatná viditelnost – to jsou podmínky,  
které způsobují zvýšenou únavu očí. Mnoha řidičům v těchto situacích výrazně pomá-
há jasné chladně bílé až namodralé světlo, které subjektivně vnímají jako mnohem 
intenzivnější a méně unavující. Značka OSRAM pro tyto požadavky nabízí autožárovky 
COOL BLuE® INTENSE. 
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PRoČ ZVoLIT 
BRZDOVÉ DESTIČKY 
ZNAČKY BREMBO

HLAVNÍ VýHODY POužITÍ BRZDOVýCH DESTIČEK 
BREMBO:

Výkon
Co nejkratší brzdná dráha za všech podmínek. Maximální jízd-
ní 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 za-
listovaných položek brzdových 
destiček v nabídce Auto Kelly.

Značení
Brembo používá velmi 
jednoduché kódování 
brzdových destiček. 
na našem e-shopu 
destičky nenajdete 
pouze dle aplikačního 
výskytu vozidla, ale 
pokud zadáte Oe čís-
lo a objevíte označení 
Bre mezera P číslo me-
zera číslo, tak ozn. P (vy-
chází z anglického slova 
pads = destičky) máte 100% 
jistotu, že se jedná o destičky.

Norma ECE – R 90
Destičky Brembo nejen že splňují nor-
mu 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 vi-
deí na svých webových stránkách tak, aby se automechanici 
mohli neustále vzdělávat, jelikož technologický vývoj jde stále 
vpřed a týká se to i montáže tak zaběhlého systému, jako jsou 
brzdy. Proč? Protože bezpečně zabrzdit a zastavit vozidlo pa-
tří k nejdůležitějšímu bezpečnostnímu prvku!

Kompletní nabídka
Kompletní nabídku naleznete nejen na našem e-shopu  
www.autokelly.cz.

1  Kvalita OE
Při výrobě brzdových destiček Brembo je použito více než 100 
druhů třecího materiálu. Tato kombinace je výsledek neustále 

pokračujícího výzkumu a rozsáhlých testů v technických 
laboratořích, stejně jako při reálném testování 

na běžných silnicích, ale hlavně na závod-
ních okruzích, kde běžná destička čelí 

tomu nejtvrdšímu testu tak, aby daná 
směs vyhovovala běžnému užití.

2  Tepelné opracování 
destiček při výrobě
Destičky Brembo jsou te-
pelně opracované v soula-
du s předpisy společností 
Brembo, aby se za jakých-
koliv provozních podmínek 
předešlo jejich vybočení  
a snížení brzdného účinku. 

3  OE přímé lití
Proces přímého lití zajišťuje 

maximální přesnost při zpra-
cování brzdových destiček. 

Bezpřetoková licí forma zajišťuje 
extrémní tlak, který tlačí materiál tře-

cí plochy a připevní jej k destičce. Jed-
ná se o typ výroby, který má Brembo pa-

tentovaný, a stejným způsobem Brembo vyrábí 
destičky jak pro prvovýrobu), tak i pro aftermarket.

4  Podklad
Podklad poskytuje odhlučnění a tepelný štít ke snížení přeno-
su tepla do brzdového třmenu.

5  Podpěrná destička a prvotřídní kovová podložka
Slouží ke snížení hluku a poskytuje extrémně bezpečný pro-
voz brzd. Tato podpěrná destička je vyrobena z vícevrstvých 
podložek eSe (směs elastomeru a oceli), které zabezpečují 
minimální vibrace a hluk destiček při brždění.

Ideální kombinace brzdových destiček a kotoučů Brembo nevznikla náhodou. Velkou zá-
sluhu 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 Auto Kelly.

2

3

45

1



e-Info Auto Kelly  I  6/2020

AKCIoVÁ SPoLeČNoST 
AuTO KELLY Se PŘejmeNoVALA 
na LKQ CZ A.S.

veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny stávajících smluv i veškerá další 
jednání vedená mezi naší společností a vámi musí být nyní realizovány s novým obchodním názvem naší společnosti. Proto si 
vás dovolujeme požádat, abyste tuto změnu vzali na vědomí a při komunikaci s naší společností používali již výhradně nový 
obchodní název LKQ CZ a.s.

Prodejní značka Auto Kelly na trhu zůstává a logo Auto Kelly bude dál figurovat v naší marketingové komunikaci.  

ZNAČKA AuTO KELLY MÁ uPRAVENÉ LOGO
rozhodli jsme se upravit také podobu loga značky Auto Kelly tak, aby v kombinaci s logem LKQ působilo jednoduše, moderně 
a designově čistě. nová textová podoba loga vychází z původního černo-žlutého konceptu, ale díky zjednodušení teď vizuálně 
mnohem lépe ladí s logem LKQ naší mateřské firmy.

Se změnou loga se bude postupně měnit i označení poboček, rozvozových vozů a marketingových materiálů.

S účinností od 25. 5. 2020 dochází ke změně názvu společnosti Auto Kelly a.s.  
na LKQ CZ a.s.
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NOVINKA

• více než 170 akčních  
cen v dále uvedených  
sortimentních skupinách

• Akční ceny služeb pro plničky

• veškeré zboží je skladem  
a s okamžitou dostupností

AKČNÍ NABÍDKA 
KLIMATIZACE A ToHo 
Nej Z GARÁžOVKY

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

Online	verzi	letáku	najdete	zde

Akce platí do 9. 8. 2020
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Zpět na obsah

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 AUTO KELLY 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 e-shopu Auto Kelly do 30. 6. 2020 
Vstup do AKADEMIE na www.autokelly.cz/page/nabidka-skoleni

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