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Výhodné množsteVní 
sleVy nejen na zimní 
autochemii a kosmetiku 
Zimní počasí přináší velmi specifické podmínky, ve kterých musejí automobily spolehlivě 
fungovat, a to zejména kvůli velmi nízkým teplotám či nedostatku denního světla. V naší 
nabídce naleznete speciální produkty, které zajistí dokonalé fungování vozu i za takto ná-
ročných podmínek. na vybrané produkty jsme navíc připravili výhodné množstevní slevy!

nemrznoucí kapaliny do chladičů
V naší nabídce naleznete nemrznoucí ka-
paliny pokrývající 99 % vozového parku ČR 
v typech K11, K12, K12PP, K13, K-R, K-A, KE 
a další. Nemrznoucí kapaliny Starline obsa-
hují certifikované inhibitory koroze, které 
jsou schválené podle norem koncernu VW. 
Zajistí tak snížení poruchovosti termostatu, 
chladiče a vodního čerpadla. Jejich vy-
sokou kvalitu potvrzuje i certifikace TÜV. 
V  sortimentu Starline naleznete kapaliny 
až do –38 °C při naředění 1 : 1.

nemrznoucí kapaliny  do ostřikovačů
Zimní náplně do ostřikovačů Starline jsou 
vytvořeny na lihové bázi s demineralizova-
nou vodou, směsí tenzidů, glykolu a  růz-
ných aditiv (vonné směsi, barviva atd.). 
Obsahují vysoce čisticí přísady, nepoško-
zují lak, pryžové části karoserie ani povrch 
světlometů a navíc příjemně voní. V nabíd-
ce naleznete kapaliny od –5 °C do –80 °C 
včetně kapalin s obsahem nanočástic.

Příklady položek zimních nemrznoucích kapalin do chladičů:

objednací kód název Běžná cena bez dPh
cena bez dPh/ks 
při koupi 3 ks

cena bez dPh/ks 
při koupi 6 ks

S NA K11-25 nemrznoucí směs K11 – 25 litrů 1 990 Kč 1 055 kč 955 kč 

S NA K12-25 nemrznoucí směs K12 – 25 litrů 2 140 Kč 1 134 kč 1 027 kč

S NA K13-25 nemrznoucí směs K13 – 25 litrů 2 660 Kč 1 410 kč 1 277 kč 

Příklady položek nemrznoucích kapalin do ostřikovačů:

objednací kód název Běžná cena bez dPh
cena bez dPh/ks 
při koupi 3 ks

cena bez dPh/ks 
při koupi 6 ks

S NA SW20-25 zimní směs do ostřikovačů – 25 litrů (–20 °C) 612 Kč 366 kč 342 kč

S NA SW-25 zimní směs do ostřikovačů – 25 litrů (–40 °C) 908 Kč 543 kč 507 kč 

S NA SW80-25 zimní směs do ostřikovačů – 25 litrů (–80 °C) 1 245 Kč 744 kč 695 kč
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Zimní autochemie a kosmetika
V sortimentu zimní autochemie a kosmetiky naleznete ši-
rokou škálu zimních přípravků jako např. rozmrazovače, 
ochrany proti mrazu a mlžení, tekuté řetězy, pomocníka 
při nastartování (rychlý start aj.), které v  tomto období 
ocení každý motorista. 

autožárovky
Do zimního počasí doporučujeme vícesvítivé žárovky, které zajišťují více světla dopadajícího na vozovku oproti běžným žárovkám. 
V nabídce žárovek Starline naleznete hned dvě výkonnosti (+30 % a + 90/100 %) v několika provedeních. 

Příklady položek zimní chemie a kosmetiky:

objednací kód název Běžná cena bez dPh
cena bez dPh/ks 
při koupi 3 ks

cena bez dPh/ks 
při koupi 6 ks

ACST070 STARLINE ošetření pryže proti zamrzání – 80 g 78 Kč 55 kč 51 kč

ACST083 STARLINE tekuté řetězy – 400 ml 145 Kč 99 kč 89 kč

ACST089 STARLINE tekuté stěrače, sprej – 400 ml 87 Kč 61 kč 57 kč

NA AFG-600AR ochrana proti zamlžení skel – 600 ml 72 Kč 50 kč 47 kč

NA LDI-50 STARLINE rozmrazovač zámků – 50 ml 21 Kč 15 kč 14 kč

NA WDI-500 STARLINE rozmrazovač oken – 500 ml 77 Kč 46 kč 43 kč

Příklady položek autožárovek:

objednací kód typ Řada Běžná cena bez dPh cena bez dPh/ks při koupi 10 ks

S 99.99.823 H7 +100 % 156 kč 79 kč

S 99.99.822 H4 +100 % 131 kč 69 kč

S 99.99.929 H7 +30 % 95 kč 49 kč

S 99.99.975 H4 +30 % 82 kč 39 kč

… v nabídce vícesvítivých žárovek Starline naleznete také typy H1, H3, H8, H11, HB3, HB4

TIP:
množstevní slevy při nákupu více kusů se zobrazují 
na našich portálech v detailu produktu.
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VíceÚČeloVé BRusné 
PaPíRy FLeXOViT jSOU 
VHODnÉ PRo VŠechny 
ZnÁmé ZnaČky BRusek
nově jsme rozšířili sortiment broušení 
o univerzální brusné papíry Flexovit, které 
jsou vhodné jak pro excentrické, tak i vi-
brační brusky známých značek, jako na-
příklad starline, Black & decker, Parkside, 
Bosch, makita, metabo či dewalt. Brusné 
papíry jsou dostupné v praktickém malo-
obchodním balení a v nejpoužívanějších 
zrnitostech vhodných pro rychlé i jemné 
broušení.

objednací kód název Běžná cena bez dPh

NOR RD26387 Kotouče brusné, 125 mm, 8 děr, P50, 6 ks 57 kč

NOR RD26390 Kotouče brusné, 125 mm, 8 děr, P80, 6 ks 57 kč

NOR RD26392 Kotouče brusné, 125 mm, 8 děr, P120, 6 ks 57 kč

NOR RD89890 Kotouče brusné, 125 mm, 8 děr, P180, 6 ks 57 kč

NOR RS26330 Výseky brusné, 93 x 230 mm, 8 děr, P50, 10 ks 65 kč

NOR RS26335 Výseky brusné, 93 x 230 mm, 8 děr, P80, 10 ks 65 kč

NOR RS26336 Výseky brusné, 93 x 230 mm, 8 děr, P120, 10 ks 65 kč

NOR RS89786 Výseky brusné, 93 x 185 mm, 8 děr, P50, 6 ks 65 kč

NOR RS89800 Výseky brusné, 93 x 185 mm, 8 děr, P80, 6 ks 65 kč

NOR RS89801 Výseky brusné, 93 x 185 mm, 8 děr, P120, 6 ks 65 kč

aktuálně v naší nabídce naleznete tato provedení brusných papírů Flexovit:
•  brusné kotoučky o průměru 125 mm se suchým zipem vhodné pro excentrické 

brusky
•  brusné obdélníkové výseky v rozměru 93 x 230 mm pro uchycení klipsnami 

pro vibrační brusky
•  brusné obdélníkové výseky v rozměru 93 x 185 mm se suchým zipem pro 

vibrační brusky

Brusné papíry Flexovit obsahují korundové brusivo na odol-
ném papírovém podkladu a jsou vhodné pro broušení různých 
materiálů a nátěrů, jako je dřevo, kov, barvy nebo pryskyřice. 
Zadní strana se suchým zipem umožňuje rychlou výměnu brus-
ného papíru.

12/2020  I



snížili jSme ceny 
katalyZÁtoRŮ a dPF FILTRŮ 
V rámci portfolia značek starline a Bosal nabízíme nejširší nabídku katalyzátorů a filtrů pev-
ných částic na českém trhu, které spolehlivě obstojí u zpřísněných kontrol emisního systému. 
Jejich ceny jsme navíc ještě výrazně snížili, takže v lkQ cZ nyní najdete i nejlepší ceny na trhu.

Příklady nových cen nejprodávanějších položek starline:

objednací kód Popis aplikace Běžná cena bez dPh

99.42.051 katalyzátor Starline NISSAN QASHQAI [02/07–12/13] 5 456 kč

99.40.632 katalyzátor Starline FIAT DOBLO [03/01–11/09] 2 804 kč

99.40.847 katalyzátor Starline VOLVO S40 II [10/09–12/12] 7 062 kč

99.50.072 Filtr pevných částic Starline SUZUKI GRAND VITARA II [04/05–08/08] 9 875 kč

99.50.115 Filtr pevných částic Starline MAZDA 5 [02/05–12/10] 11 489 kč

99.50.041 Filtr pevných částic Starline BMW 5 combi [03/04–12/10] 9 204 kč

Příklady nových cen nejprodávanějších položek Bosal:

objednací kód Popis aplikace Běžná cena bez dPh

BS 090-135 katalyzátor BOSAL FORD GALAXY [05/06–06/15] 10 259 kč

BS 099-909 katalyzátor BOSAL VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV [09/90–04/03] 4 009 kč

BS 099-531 katalyzátor BOSAL PEUGEOT 406 [02/99–05/04] 3 294 kč

BS 095-259 Filtr pevných částic BOSAL VOLKSWAGEN TRANSPORTER V [04/03–08/15] 12 937 kč

BS 095-325 Filtr pevných částic BOSAL  AUDI / A4 combi [11/07–12/15] 11 428 kč

BS 095-230 Filtr pevných částic BOSAL OPEL ZAFIRA B Van [07/05–04/15] 9 812 kč

nejširší portfolio
Společnost LKQ CZ se již několik let peč-
livě věnuje programu filtrů pevných částic 
(DPF/FAP filtrů) a katalyzátorů. Jako jediná 
vám může nabídnout kompletní portfolio 
značky Bosal a nejširší portfolio v rámci pri-
vátních značek na trhu – celkem přes 600 
položek DPF filtrů a 3 200 katalyzátorů!

Nemalou výhodou je velmi dobré nasklad-
nění nejprodávanějších aplikací pod znač-
kou Starline a možnost expresního dodání 
položek Bosal do 24 h ( je-li zboží skladem 
na centrálním skladu v Bosalu).  

PÁR FaktŮ o naBíZených 
dPF FiltRech:

nejkvalitnější produkty
U nás si můžete vybrat z více značek. Nej-
oblíbenější variantou našich zákazníků je 
značka Starline (7 100 položek), zejména 
díky vynikajícímu poměru ceny a kvality, 
dále díky širokému portfoliu nabízených 
produktů a výborné dostupnosti položek 
určených i na méně obvyklé modely osob-
ních a užitkových vozidel. Značka Starline 
se stala vůbec nejprodávanější značkou 
DPF filtrů na trhu. Klíčovou součástí DPF 

filtrů je jejich jádro (COR, SIC), proto se pro 
produkty Starline používají výhradně jádra 
se shodnou nasyceností vzácných kovů. 
Stejně tak jako u prémiových produktů 
firmy Bosal, která patří mezi špičkové vý-
robce, již dodávají své produkty do prvo-
výroby. 

nejvýhodnější ceny 
Abychom podtrhli výhodnost spolupráce 
s LKQ CZ, snížili jsme od 2. 11. 2020 ceny 
většiny položek dPF filtrů i katalyzátorů 
značek Bosal a starline. 
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VýFukoVÁ chemie BOSaL 
nYní Za suPeR ceny
V nabídce lkQ cZ najdete kompletní portfolio výfukové chemie renomované značky Bo-
sal eolys®, která reprezentuje produkty pro motory vybavené technologií dPF Psa. nyní 
jsme navíc významně snížili ceny napříč celou nabídkou, takže na našem e-shopu najdete 
nejlepší ceny na trhu.

Přehled nových cen:

objednací kód název Běžná cena bez dPh

BS 258-971 EOLYS BOSAL 176 – 3 l 2 397 kč

BS 258-976 EOLYS BOSAL 176 – 1 l 1 283 kč

BS 258-977 EOLYS BOSAL POWERFLEX – 1 l 1 923 kč

BS 258-978 EOLYS BOSAL POWERFLEX – 3 l 3 687 kč

BS 258-979 REGEFLEX BOSAL 1 152 kč

BS 258-975 EOLYS BOSAL DPX 42 – 1 l 1 299 kč

BS 258-972 EOLYS BOSAL DPX 42 – 4,5 l 3 294 kč

BS 258-969 Eolys Extend 3 l 2 779 kč

BS 258-968 Eolys Extend 1 l 1 159 kč

Přísady EOLYS® snižují teplotu spalování částic a usnadňují regeneraci DPF. Každá ge-
nerace aditiv je navržena pro určitý typ motoru. Řada EOLYS® se skládá ze čtyř generací.

Každá souprava se skládá z jedné plechovky aditiva, jedné prázdné nádoby pro odčerpání a recyklaci, spojovací hadice a spojky pro 
plnění nádržky aditiv. Celá generace aditiv se dodává v kompletních sadách a originálních objemech: 1 l, 3 l a 4,5 l.

eolys® dPX42 eolys® 176 eolys® PoWeRFleX eolys eXtend®
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Výběr z nabídky:

objednací kód Popis aplikace Parametry Běžná cena 
bez dPh

CP FD-FOC-10-3502R P elektricky ovládané zrcát-
ko – pro lak FORD FOCUS III [07/10–01/18]

vyhřívané, lomené sklo, elek-
tricky sklopné, s blinkrem, s 
teplotním senzorem

 2 133 kč 

CP FD-FOC-10-3502L L elektricky ovládané zrcátko 
– pro lak FORD FOCUS III [07/10–01/18] vyhřívané, lomené sklo, elek-

tricky sklopné, s blinkrem  2 133 kč 

CP BW-X5-00-3580R P sklo zrcátka s plastovým 
držákem

BMW X5 [02/06–07/13], BMW X6 
[06/07–07/14]

vyhřívané, lomené sklo, mod-
rý odstín  418 kč 

CP BW-X5-00-3580L L sklo zrcátka s plastovým 
držákem

BMW X5 [02/06–07/13], BMW X6 
[06/07–07/14]

vyhřívané, lomené sklo, mod-
rý odstín  418 kč 

CP SU-LEV-15-3500R P elektricky ovládané zrcát-
ko – pro lak SUBARU LEVORG [03/15–] vyhřívané, konvexní, elektric-

ky sklopné, s blinkrem, 9 pinů  4 444 kč 

CP SU-LEV-15-3500L L elektricky ovládané zrcátko 
– pro lak SUBARU LEVORG [03/15–] vyhřívané, konvexní, elektric-

ky sklopné, s blinkrem, 9 pinů  4 444 kč 

CP PE-2008-13-3550R P kryt zpětného zrcátka – 
pro lak

CITROËN C3 III [07/16–], CITROËN 
C4 CACTUS [09/14–], PEUGEOT 208 
I [03/12–], PEUGEOT 2008 I [03/13–]

 241 kč 

CP PE-2008-13-3550L L kryt zpětného zrcátka – 
pro lak

CITROËN C3 III [07/16–], CITROËN 
C4 CACTUS [09/14–], PEUGEOT 
208 I [03/12–], PEUGEOT 2008 I 
[03/13–]

 241 kč 

ŠiROKÁ naBíDKa ZPĚtných 
ZRcÁtek za atRaktiVní ceny
lkQ cZ svou nabídkou reaguje na požadavky zákazníků a jejich zvyklosti. Česká republika 
je jedním ze států s nejstarším vozovým parkem, průměrné stáří vozidla je téměř 15 let. Je 
tedy pochopitelné, že majitelé starších vozů dávají přednost levnějším dílům. Proto vedle 
známé evropské značky zpětných zrcátek alkar zákazníkům nabízíme také ekonomickou 
alternativu pod vlastní značkou lkQ. Jedná se o  cenově atraktivní díly pro vozidla, kde by 
originální díl přesahoval finanční představy majitele.

V LKQ spolupracujeme s předními doda-
vateli zpětných zrcátek na trhu a tím do-
kážeme našim zákazníkům nabízet široké 
portfolio různě vybavených zrcátek. Pod 
značkou LKQ nabízíme více než 4 900 
zpětných zrcátek a jejich jednotlivých 
dílů. V nabídce jsou k dispozici nejen veš-
keré typy kompletních zrcátek, ale také 
těla, skla, kryty nebo doplňkové osvětle-
ní. Při výběru je ovšem důležité dbát na 
parametry měněného zpětného zrcátka 
včetně toho, zda budeme například kryt 
lakovat, nebo použijeme klasickou čer-
nou variantu.
Vše se vyvíjí a není tomu jinak ani u zpět-
ných zrcátek. Proto je důležité mít takové 
obchodní partnery, se kterými lze v after-
marketovém světě držet krok s novinkami 
v segmentu s originálními díly. Proto jsou 
veškeré díly od prověřených dodavatelů 
testované pro evropský trh a plně zaměni-
telné za originální díly. Zrcátka jsou vyrá-
běna ze stejných materiálů jako originální 
díly a nejsou využívány recyklované ma-
teriály. Také je kladen důraz na omezené 
užití nebezpečných látek RoHS. To dlou-
hodobě přispívá ke stabilní kvalitě dílů.

S ohledem na různorodé vybavení zrcá-
tek lze nově na našem e-shopu filtrovat 
zrcátka dle nejdůležitějších parametrů 
a  pohodlně a rychle tak získat přehled 

Důležité parametry při výběru zrcátka:
• montovací strana
• příprava pro lak
• elektrické sklápění těla
• přítomnost senzorů nebo kamery
• přítomnost blikačů nebo osvětlení

• přítomnost paměti
• rovné/konvexní/lomené sklo zrcátka
• zabarvení skla zrcátka
• způsob naklápění skla zrcátka
• přítomnost vyhřívání

o nejvhodnějších náhradách pro stávající 
zrcátko. Díly pro populární vozy držíme 
skladem v dostatečném množství a vybe-
re si u nás téměř každý.
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sPeciÁlní a Pomocné 
nÁŘadí PRO KOmPLeXní 
ŘeŠení oPRaV tRuckŮ
Rozšířili jsme nabídku speciálního a pomocného nářadí pro opravy vozidel od renomované 
značky knorr-Bremse truckservices. nabízíme tak majitelům vozidel, servisům a prodej-
cům komplexní řadu vysoce kvalitních produktů, které umožňují rychlé, bezpečné a nákla-
dově efektivní opravy užitkových vozidel všech typů a stáří.

Knorr-Bremse TruckServices nyní přichází s novými doplňkovými sadami nářadí* zahrnujícími servisní nářadí určené pro kotoučové brzdy mimo 
Knorr-Bremse OE produktové řady. Doplňkové sady byly vyvinuty ve spolupráci s předním specialistou na servisní nářadí, všechny komponenty 
nabízí optimální kvalitu pro nejvyšší standardy, robustní design a jsou dokonale tvarované a funkční pro požadavky servisních center.

nabízíme tyto novinky:

seRVisní kuFRy PRo kotouČoVé BRZdy
kód: kno k158880k50*

• servisní instrukce C16352, Y006471, Y081564, Y173241
•  obsahuje všechny speciální přípravky požadované pro pro-

fesionální opravu Knorr-Bremse kotoučových brzd typů SB6/
SN6 & SB7/SN7/SK7/SM/SL7/ST7*

• kompaktní kufr pro ulehčení oprav a údržby
• robustní design pro každodenní práci servisních center
• perfektně uspořádaný
• snadný transport

kód: kno k039062k50
• určeno pro Knorr-Bremse 19,5" a 22,5" kotoučové brzdy
•  obsahuje všechny speciální přípravky požadované pro pro-

fesionální opravu Knorr-Bremse kotoučových brzd typů SN6, 
SN7, SK7, SM/SL7, ST7

kód: kno k037001
• servisní instrukce: Y015044
• určeno pro Knorr-Bremse 17,5" kotoučové brzdy
•  obsahuje všechny speciální přípravky požadované pro profe-

sionální opravu Knorr-Bremse kotoučových brzd typu SN5

kód: kno ii37951004
• servisní instrukce: C16352
• určeno pro Knorr-Bremse 17,5" kotoučové brzdy
•  obsahuje všechny speciální přípravky požadované pro profe-

sionální opravu Knorr-Bremse kotoučových brzd typu SB5

kód: kno k046291k50
• doplňková sada (navíc k K015947)
•  určeno pro Knorr-Bremse 22,5" kotoučové brzdy typů SK7, 

SM/SL7, ST7
• doplňkové sady nářadí pro kotoučové brzdy
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diGitÁlní testeR PRo PotenciometRy oPotŘeBení
kód: kno k154433n50 

• instrukce k obsluze: Y119119
•  určeno pro Knorr-Bremse kotoučové brzdy vybavené kontinuálními nebo černo-bílými potenciometry
•  kontrola funkčnosti potenciometru Knorr-Bremse kotoučových brzd
• posouzení opotřebení brzdových destiček a kotoučů

sPeciÁlní PŘíPRaVek PRo BaJonetoVou PatRonu
kód: kno k162153k50 

• montážní a demontážní návod: Y162789
• určeno pro Knorr-Bremse bajonetové patrony
• snadné a rychlé povolení a rovněž utažení kroužku bajonetové patrony
• intuitivní postup zjednodušení denních úkolů servisních center

kontRolní mĚRka BRZdoVých VÁlcŮ 
kód: kno k108806k50 

• návod k obsluze: Y302415
• video: Y193970
• určeno pro Knorr-Bremse brzdové válce
• pomáhá k rychlému posouzení oprav
• redukuje čas odstávky vozidla
• umožňuje rychlou a snadnou kontrolu výšky těsnění a tlačné tyčky válce
• zaručuje správnou orientaci příruby válce dle přesné polohy instalace

kontRolní mĚRka BRZdoVých kotouČŮ
kód: kno k146719k50 

• návod k obsluze: Y302366
• video: Y257110
• určeno pro Knorr-Bremse brzdové kotouče
• rychlé posouzení opotřebení všech rozměrů (17,5"/19,5"/22,5") brzdových kotoučů  
• redukce času odstávky vozidla
• napomáhá rychlé identifikaci aktuálního opotřebení brzdového kotouče bez nutnosti demontáže kola

uVolŇoVací ŠRouB
kód: kno k040394k50 

• servisní instrukce: Y011369
• určené pro návěsové pružinové válce s dvojitou membránou
• napomáhá stlačení silové pružiny v případě závady vzduchového systému

doplňková sada nářadí pro kotoučové brzdy*
kód: kno k172453k50
• určeno pro Wabco kotoučové brzdy: WABCO PAN 19-1, PAN 19-1 plus, PAN 22-1 a PAN 25

S vybavením montážními přípravky je možné provádět opravy nebo výměny ochranných krytek, 
vodicích pouzder a těsnění.

doplňková sada nářadí pro kotoučové brzdy* 
kód: kno k172454k50
• určeno pro Haldex kotoučové brzdy: DBT 19 LT (Modul T) & DBT 22 LT (Modul T) 

Aktuální (resp. UP2DATE) informace nezbytné pro správné použití a montáž naleznete na webových stránkách výrobce Knorr-Bremse. 

* Náhrada servisního kufru K039062K50,  ** Doplněk k servisnímu kufru K158880K50
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VýPRodeJ skÚtRŮ maXon
letošním rokem končí platnost 
emisní normy euRo 4  pro nové 
motocykly a skútry. tuto normu 
nahradí od roku 2021 norma euRo 
5, která vychází z nařízení evrop-
ského parlamentu Rady (eu) č. 
168/2013. emisní norma pro mo-
tocykly a  skútry euRo 5 přinese 
v roce 2021 nabídku ekologičtěj-
ších, ale i dražších modelů. Přiná-
ší snížení emisí oxidu uhelnatého 
o 12 %, oxidu dusíku o 33 %, uhlo-
vodíků o 41 % a nově se také sledu-
je počet vypouštěných nemetano-
vých uhlovodíků.

akční nabídka platná do 31. 12. 2020:

objednací kód název moc s dPh nová akční cena s dPh 

YY JJ125TI-17 CRV skútr MAXON MATADOR 125 – červený 41 490 Kč 26 990 kč

YY JJ125TI-17 MDR skútr MAXON MATADOR 125 – modrý 41 490 Kč 26 990 kč

YY JJ125TI-23A MDR skútr MAXON ARDOUR 125 – modrý 42 490 Kč 26 990 kč

YY JJ125TI-23B BIL skútr MAXON ARDOUR 125 – bílý 42 490 Kč 26 990 kč

YY JJ125TI-23B CRN skútr MAXON ARDOUR 125 – černý 42 490 Kč 26 990 kč

YY T9-125-BIL skútr MAXON OPTIMUS 125 – bílý 64 990 Kč 38 990 kč

YY T9-125-MDR skútr MAXON OPTIMUS 125 – modrý 64 990 Kč 38 990 kč

YY T9-125-ZLN skútr MAXON OPTIMUS 125 – zelený 64 990 Kč 38 990 kč

nové modely budou muset splňovat 
přísnější kritéria
V praxi to tedy znamená, že od 1. 1. 
2021 musí všechny nově uvedené mo-
dely splňovat emisní normu EURO 5. 
Současné modely EURO 4 bude možné 
pouze doprodávat ze skladových zá-
sob, a to v případě, že VIN čísla těchto 
skútrů a  motocyklů budou uvedená ve 
speciálním seznamu výjimek doprode-

jů. Tato doba, po kterou bude možno 
přihlašovat Vin s euRo 4, bude navíc 
časově omezená. tedy veškeré modely 
a skútry zakoupené v tomto roce spl-
ňující současnou emisní normu euRo 
4 je potřeba přihlásit na značky, jelikož 
v příštím roce už to nebude možné. 
Výjimky se budou vztahovat pouze na 
skladové zásoby, které se nestihnou do-
prodat v roce 2020. 

nová norma se projeví v ceně skútrů
Povinnost splnit novou normu EURO 5 
s  sebou nese určitý vývojový krok ku-

předu a nutné technické úpravy moto-
cyklů tak, aby bylo možné tuto normu 
splnit. Tím pádem lze předpokládat, že 
současné ceny skútrů v příštím roce už 
nebude možné udržet. ceny skútrů se 
budou oproti těm letošním zvyšovat 
přibližně o 10 %.

Akční ceny, které jsou v současné 
době nabízené, se v příštím roce už 
nebudou opakovat!

Skútry objednávejte na našem portále 
www.lkq.cz
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snižte si základ daně na 
konci roku!

sPeciÁlní VÁnoČní sleVy  
GARÁŽOVÉHO VYBAVENÍ

V nabídce naleznete slevy na: 
• vozíky s nářadím
• program AKU nářadí
• nářadí
• ruční a speciální nářadí
• pneumatické nářadí
• zvedáky
• pneuservisní vybavení
• nabíječky a boostery
• vytápění dílny
• vybavení dílny
• LED pracovní a stropní svítilny
• geometrii
• plničky klimatizací
• diagnostiky
• zařízení pro testování vstřikovacích 

systémů
• vybavení pro mytí a čištění
• vybavení pro práci s oleji
• speciální nářadí a přípravky

Online verzi letáku najdete ZDE.

• více než 250 akčních cen 
v dále uvedených sorti-
mentních skupinách

• spousta novinek

• veškeré zboží je skladem 
a s okamžitou dostupností

akční leták platí do 31. 12. 2020.
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UŠETŘÍTE
2 900 Kč!

S ČESKÝMI
TITULKY!

AKČNÍ E-LEARNINGY
DIAGNOSTIKY PŘÍMO
OD SPECIALISTŮ FCD

HYBRIDNÍ A ELEKTRICKÁ
VOZIDLA 1 a 2
NEZASPĚTE DOBU HYBRIDNÍ!

AKČNÍ CENA

Platnost školení trvá 12 měsíců od data zakoupení a počet přehrání je neomezený. Vstup do AKADEMIE v sekci PRO DÍLNU/SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ. 
Potřebujete poradit s registrací do AKADEMIE? Volejte nám na tel. 724 670 238.

5 890 Kč
Platí do 15. 12. 2020.

DRUHÁ SÉRIE
OBSAHUJE  30 DÍLŮ

PRVNÍ SÉRIE
OBSAHUJE  24 DÍLŮ

ZAVÁDĚCÍ CENA
3 990 Kč

ZAVÁDĚCÍ CENA
2 200 Kč

Platí do 31. 12. 2020. Uvedené 
ceny platí při měsíčním obratu 

nad 30 000 Kč bez DPH.
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