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ŠIROKOU NABÍDKU ZIMNÍHO 
SORTIMENTU NYNÍ NAJDETE 
NA JEDNOM MÍSTĚ
Zima se letos důrazně přihlásila o slovo a s tím i potřeba našich zákazníků objednávat zbo-
ží z nabídky zimního sortimentu, které aktuálně nejvíce potřebují. Abychom jim maximál-
ně usnadnili vyhledávání, vytvořili jsme na našich portálech www.autokelly.cz, www.lkq.cz 
a www.eshop.elit.cz v hlavním menu novou sekci Zimní sezónní nabídka. 

Po	jejím	rozkliknutí	se	zobrazí	speciální	stránka,	na	které	zákazníci	najdou	na	jednom	místě	prakticky	uspořádanou	nabídku	těch	nejžáda-
nějších	a	nejatraktivnějších	produktů	pro	zimní	sezónu	podle	jednotlivých	sortimentních	skupin.	Do	nabídky	je	také	možné	vstoupit	přímo	
z banneru na úvodní stránce portálu.
Věříme,	že	jsme	tak	nejen	maximálně	zjednodušili	orientaci	na	našich	portálech	a	ušetřili	čas	při	objednávání,	ale	také	zákazníkům	
přiblížili	šíři	naší	nabídky	zimního	sortimentu.
Do	budoucna	plánujeme	tuto	nabídku	obměňovat	zhruba	4x	ročně	podle	aktuální	sezóny.

Aktuální sezónní zimní nabídka je rozdělena do těchto sortimentních skupin:
•	 Zimní starty
•	 Zimní	náplně
•	 Zimní autokosmetika

•	 Námraza	oken,	úklid	sněhu
•	 Sněhové	řetězy
•	 Zimní pneumatiky

•	 Autožárovky
•	 Stěrače
•	 Přeprava	lyží

ZIMNÍ	SEZóNNÍ	
NAbÍDKA	JE	ZDE
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NOVÉ MIKROVLÁKNOVÉ 
UTĚRKY RUPES NA 
LEŠTĚNÍ Z ŘADY D-A SYSTEM
Novinkou v našem sortimentu leštění jsou nové mikrovláknové utěrky 
RUPES z produktové řady D-A System – tři lešticí utěrky vyrobené z pr-
votřídního materiálu z mikrovláken. Každá utěrka má embosované logo 
BigFoot a bezchybný design bez švů, který nezanechává škrábance. 

Modrá utěrka

Modrá utěrka z mikrovlákna s krátkým chlupem špičkové kvality je vhodná pro odstra-
nění zbytků lešticích past.
Utěrka, mikrovláknová, modrá
Kód:	RUP	bF9050
Běžná cena bez DPH: 219	Kč

Žlutá utěrka

Prémiová kvalita žluté utěrky z mikrovlákna s krátkým chlupem je určená pro odstra-
nění zbytků jemnějších lešticích past při druhém kroku leštění.
Utěrka, mikrovláknová, žlutá
Kód:	RUP	bF9060
Běžná cena bez DPH: 219	Kč

Bílá utěrka

Prémiová kvalita bílé látky z mikrovlákna je se dvěma různými vlákny. Na jedné 
straně je krátký chlup pro setření zbytků směsi a lešticích past. Druhá strana je 
vybavena plyšovým chlupem pro konečné setření a finální kontrolu povrchu.
Utěrka, mikrovláknová, oboustranná, bílá
Kód:	RUP	bF9070
Běžná cena bez DPH:	239	Kč

Materiál a velikost

Složení: 30 % polyamid, 70 % polyester
Rozměry: 41 cm x 41 cm (16" x 16")
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Trh LED retrofitů je dnes mnohem rozsáhlejší než před několika lety. Bohužel nedostatek 
norem a příslušných předpisů znamená, že v této oblasti existuje velká volnost, pokud jde 
o design a použité komponenty. To může představovat velmi vážnou hrozbu pro zákazní-
ky – spotřebitele i servisy. Proto stojí za to vědět, jak odlišit vysoce kvalitní výrobky, mezi 
které patří v naší nabídce i značka OSRAM, od ostatních a na co si mají zákazníci dát při 
výběru pozor.

LED	retrofity,	i	když	jsou	z	hlediska	rozmě-
rů	malé,	 jsou	 konstrukčně	 složitá	 zařízení.	
Jejich	kvalitu	ovlivňuje	každá,	 i	 ta	nejmen-
ší	 součást	použitá	při	 výrobě.	 Jak	by	 tedy	
měla	 vypadat	 správná	 LED	 „žárovka“,	 aby	
její	 účinnost	 a	 životnost	 umožňovala	 bez-
problémové	používání?

Chlazení – velmi důležitá součást LED „žá-
rovky“
Rozdíl	 mezi	 LED	 světelnými	 zdroji	 a	 kon-
venčními	žárovkami	je	mimo	jiné	ve	směru	
vyzařování	světla	a	 tepla.	Žárovky	 je	vyza-
řují	stejným	směrem	–	všude	kolem	vlákna.	
Na	druhé	straně	LED	zdroje	vyzařují	světlo	
dopředu	 a	 teplo	 směrem	 k	 patici.	 Každá	
jednotlivá	dioda	má	specifickou	maximální	
teplotu,	 při	 které	může	 pracovat.	 Její	 pře-
kročení	vede	k	drastickému	snížení	světel-
ných	parametrů	nebo	k	poškození.	Použití	
několika	LED	na	jedné	desce	plošných	spo-
jů	zvyšuje	provozní	teplotu	konečného	pro-
duktu	a	pro	udržení	optimálních	pracovních	
podmínek	 vyžaduje	 vhodné	prvky	pro	od-

vod	tepla.	Odvod	tepla	je	tedy	jedním	z	nej-
důležitějších	 faktorů	ovlivňujících	 životnost	
a	účinnost	retrofitů.	LED	zdroje	bez	řádného	
chlazení	mohou	ztratit	až	80	%	své	účinnosti	
a	životnost	může	klesnout	na	úroveň	nižší	
než	u	běžných	halogenových	žárovek.	Prv-
kem	odpovědným	za	účinné	snížení	teploty	
je	chladič.	OSRAM	používá	u	všech	retrofitů	
vhodné	elementy	a	přesně	vybírá	materiály,	
ze	kterých	jsou	vyráběny,	aby	chránil	výrob-
ky	před	přehřátím.	Tento	výrobce	také	pro-
vádí	 přísné	 testy	 v	 uzavřeném	 světlometu	
za	reálných	podmínek	prostředí,	aby	zajistil,	
že	teplo	ani	při	pomalé	jízdě	v	dopravní	zá-
cpě	v	létě	významně	nezmění	barvu	světla	
ani	jas	žárovky.
Mnoho	 neznačkových	 výrobců	 mezitím	
používá	 levné	 chlazení,	 nebo	 je	 dokonce	
zcela	vynechá.	Chtějí	co	nejvíce	snížit	cenu	
konečného	 produktu,	 aby	 jej	 mohli	 rychle	
a	 snadno	 prodat.	 Svoji	 roli	 zde	 hrají	 také	
rozměry	produktu,	protože	bez	chlazení	 je	
mnohem	snazší	přizpůsobit	 rozměry	 retro-
fitů	velikosti	konvenční	žárovky,	kterou	mají	

nahradit. Kvalita produktu bez chlazení je 
poté	skutečně	mizivá.

Rezistor – jak se vyhnout chybovému hlá-
šení
Vzhledem	 k	 nízké	 spotřebě	 energie	 LED	
diod	 je	 vhodné	 použít	 rezistor	 k	 eliminaci	
hlášení	palubního	počítače	o	nefunkční	žá-
rovce.	Výrobci	proto	stojí	před	volbou,	kam	
tento	 rezistor	 umístit,	 aby	 nesnížili	 kvalitu	
zdroje	světla	a	zároveň	pomohli	řidiči	zbavit	
se	otravných	zpráv.
Na	 trhu	existuje	 řada	produktů,	 kde	 je	 re-
zistor	 integrován	přímo	do	 retrofitu.	 I	 když	
se	taková	konstrukce	může	zdát	pohodlná,	
má	málo	společného	s	účinným	provozem	
takového	produktu.	Je	 to	proto,	že	použití	
rezistoru	na	desce	plošných	spojů	výrazně	
zvyšuje	 teplotu	 čipu,	 a	 jak	 jsme	 již	 zmínili,	
to	má	negativní	dopad	na	trvanlivost	a	vý-
kon	LED	diod.	Stává	se	také,	že	se	takový	
retrofit	poničí	vlivem	vysoké	teploty,	a	může	
dokonce	 poškodit	 světlo,	 a	 pak	 nastává	
problém	 nejen	 s	 vypálenou	 žárovkou,	 ale	

LED RETROFITY – 
JAK ODLIŠIT VYSOCE 
KVALITNÍ VÝROBKY
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také	 s	 nákladnou	 výměnou	 objímky	 nebo	
celého	světla.
Profesionální	retrofity	proto	nemají	vestavě-
ný	 rezistor.	Značkoví	výrobci	naopak	nabí-
zejí	externí	rezistory	speciálně	vyvinuté	pro	
jejich	výrobky.	V	případě	OSRAM	je	 to	ex-
terní	odporová	řídicí	 jednotka	Canbus.	Její	
instalace	 je	 intuitivní	a	umožní	vám	vyřešit	
problém chybového hlášení.

Správné měření a životnost
Životnost	 je	 hlavní	 výhodou	 a	 předností	
LED	 žárovek.	 Jak	 však	 ukazuje	 tržní	 pra-
xe,	pro	mnoho	výrobců	je	obtížné	správně	
ji	 vypočítat.	 Velmi	 běžnou	 praxí	 je	 „použí-
vat	 zkratky“,	 to	 znamená	 deklarovat	 velmi	
dlouhou	 životnost,	 dokonce	 dosáhnout	

úrovně	 50	 000	 hodin.	 Hodnota	 uvedená	
na	obalu	některých	produktů	však	vychází	
z	 technických	údajů	získaných	od	výrobců	
jednotlivých	čipů,	nikoli	z	celé	LED	žárovky.	
Ty	jsou	zase	založeny	na	statistickém	čase,	
ve	 kterém	LED	diody	dosáhnou	50	%	da-
ného	 jasu	 v  kontrolovaných	 laboratorních	
podmínkách	při	teplotě	okolí	25	°C.	Jak	již	
víme,	LED	retrofity	nejsou	pouze	LED	diody.	
Při	 absenci	 chlazení,	bez	 regulace	výkonu	
a	 vhodného	 designu	 parametry	 založené	
pouze	na	 životnosti	 jednotlivých	LED	diod	
nevypovídají	nic	o	životnosti	celého	retrofi-
tu.
Očekávaná	 životnost	 by	měla	 být	měřena	
pro kompletní produkt za podmínek simu-
lujících	 pozdější	 provozní	 prostředí.	 Proto	
OSRAM	 testuje	 žárovky	 v	 uzavřeném	 re-
flektoru	za	měnících	se	podmínek	prostře-
dí	–	vysokých	i	nízkých	teplot.	A	na	základě	
těchto	měření	určuje	životnost	svých	retrofi-
tů.	Na	tato	data	se	můžete	spolehnout.

Světelný tok – znamená „více“ vždy také 
„lépe“?
Někteří	 výrobci	 retrofitů	 soutěží	 s	 hodnotou	
světelného	 toku	 deklarovanou	 v	 katalogo-
vých	 listech	a	na	obalech	produktů,	což	na-
značuje,	že	vysoká	hodnota	světelného	toku	
zlepší	viditelnost	na	silnici.	Existují	dva	důvo-
dy,	 proč	 bychom	 tomu	měli	 věnovat	 pozor-
nost	a nebrat	tato	data	s	nekritickou	důvěrou.

Za	 prvé:	 hodnota	 světelného	 toku	 uvádě-
ná	 neseriózními	 výrobci	 není	 měřená	 při	
skutečném	provozu,	ale	pouze	vypočítaná	
teoreticky	nebo	měřená	v	jediném	okamži-
ku.	Například	se	počítá	 jako	součet	dílčích	
světelných	toků	jednotlivých	LED	–	ale,	jak	
jsme	 již	 zmínili	 dříve,	 konečné	 technické	
parametry	 retrofitu	 jsou	 ovlivněny	 mnoha	
faktory.	Takový	výpočet	je	proto	příliš	zjed-
nodušující	a	lze	jej	bezpečně	nazvat	podvo-
dem.
Světelný	tok	deklarovaný	na	obalu	je	často	
hodnota	získaná	bezprostředně	po	zapnutí	
světla.	V	těchto	případech	bude	naměřená	
hodnota	vždy	vyšší	než	světelný	tok	ve	sta-
vu	 stabilního	 a	 delšího	 provozu,	 tedy	 než	
skutečná	hodnota	světelného	toku.

Za	 druhé:	 je	 snadné	 zvýšit	 počet	 jednotli-
vých	diod	v	retrofitu	a	získat	lepší	světelné	
parametry	 (světelný	 tok,	 jas),	 ale	 v	 tomto	
případě	 nebude	 retrofit	 konstrukčně	 při-
způsoben	danému	řešení	a	v	takové	situaci	
bude	distribuce	světla,	např.	halogenovým	
reflektorem,	nesprávná.	V	 těchto	 situacích	
neznamená	„více	=	lépe	a	bezpečněji“.	Mu-
síme	mít	na	paměti,	že	takové	řešení	nejen	
nesměruje	 světlo	 správně	 na	 silnici,	 ale	
především	oslní	ostatní	účastníky	silničního	
provozu	a	vytvoří	mnohem	větší	nebezpe-
čí	–	oslněný	 řidič	 ztratí	 na	několik	 sekund	
zrakové	vnímání,	a	to	je	dost	času	na	to,	aby	
mohlo	dojít	k	nehodě.

Proto	 stojí	 za	 to	 věnovat	 pozornost	 kon-
strukci	světelného	zdroje	a	zvážit,	zda	ret-
rofit	pokrytý	diodami	 jako	 „kukuřičný	klas“	
bude	 svítit	 stejným	 způsobem	 jako	 žárov-
ka,	která	produkuje	světlo	z	malého	vlákna	
uvnitř	žárovky.
Při	 navrhování	 svých	 LED	 žárovek	 se	
OSRAM	 snaží	 znovu	 vytvořit	 přesné	 pro-
vedení	světelného	zdroje	tak,	aby	byly	op-
timální	nejen	parametry	osvětlení,	ale	 také	
distribuce	 světla	 z	 reflektoru	 odpovídala	
klasickým	světelným	zdrojům.	Primárním	cí-
lem	je	zajistit	bezpečnost	řidiče	a	ostatních	
účastníků	silničního	provozu.
OSRAM	má	více	než	110	let	zkušeností	s	vý-
vojem	osvětlení	automobilů	a	plně	je	využí-
vá	při	navrhování	nových	produktů.	Vedoucí	

pozice	v	oblasti	automobilového	osvětlení,	
reputace	a	nabízené	záruky	pro	LED	retrofi-
ty	znamenají	jistotu	poskytovanou	značkou	
OSRAM,	že	deklarované	parametry	a	infor-
mace	uvedené	na	obalu	odpovídají	realitě.	
Současně	mnohaleté	zkušenosti	a	neustálé	
vysoké	výdaje	na	vývoj	a	testování	produktů	
i	na	materiály	používané	při	výrobě	zaruču-
jí produkty nejvyšší kvality. V nabídce LKQ 
naleznete	kompletní	nabídku	LED	 retrofitů	
OSRAM.	Příklady	těchto	položek	naleznete	
v	tabulce	níže.	
*	Upozorňujeme,	že	žádné	LED	retrofity	pro	
vnější	osvětlení	vozu	nemají	 schválení	pro	
provoz	na	veřejných	komunikacích.

Nabídku LED produktů Osram najdete ZDE.
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LKQ EURoPE PodPoRUjE 
PALIVO „ZE VZDUCHU 
A VODY”
Zní to jako aprílový žert, přesto se jedná 
o  trend budoucnosti, ke kterému směřují 
přední hráči v  současném automobilovém 
průmyslu – syntetická e-paliva na bázi vodíku. 
Ve snaze podpořit výrobu a používání těchto 
klimaticky neutrálních e-paliv se LKQ Europe 
v prosinci minulého roku připojila k meziná-
rodnímu sdružení eFuel Alliance. Jaké jsou 
přednosti paliva „ze vzduchu a vody“?

E-paliva se vyrábějí z vodíku, který se vyčleňuje z vody a za pomoci CO2 z atmosféry se převádí do kapalného stavu. K tomu je 
zapotřebí elektřina, která se za tímto účelem získává z obnovitelných zdrojů energie (např. větrná, solární nebo vodní energie). 
Díky tomu jsou e-paliva vyráběna klimaticky neutrálním způsobem.
E-paliva mají stejné chemické vlastnosti jako běžná paliva, tedy petrolej, benzín nebo nafta.  Tekutá e-paliva, jako je e-nafta, 
nebo e-benzín, lze přidávat do konvenčních paliv nebo je mohou zcela nahradit.

E-paliva	jsou	stále	diskutovanější	nejen	u	našich	západních	souse-
dů.	V	provedení	e-nafta	nebo	e-benzín	je	lze	využívat	beze	změ-
ny	 ve	 stávajícím	 vozovém	parku	 se	 spalovacími	motory.	Mohou	
dokonce	pohánět	 lodě	 i	 letadla.	Jsou	klimatický	neutrální	a mo-
hou	významně	pomoci	ve	snižování	CO2,	v	atmosféře.	Společně	
s elektromobily	tedy	představují	e-paliva	budoucnost	dopravy.

Elektromobily versus e-paliva
Podíl	elektromobilů	na	21	největších	evropských	trzích	a	ve	Spoje-
ném	království	má	do	konce	roku	2030	dosáhnout	9,8	procenta,	
což	mimo	 jiné	 nepostačí	 ke	 splnění	 klimatických	 cílů	 EU.	 Podle	
LKQ	proto	budou	tekutá	syntetická	paliva	nezbytná	pro	udržitel-
ný	provoz	 stávajícího	 vozového	parku,	 protože	 spalovací	motor	
bude	nadále	dominovat	po	mnoho	dalších	let.	E-paliva	nevyžadují	
novou	infrastrukturu	čerpacích	stanic	ani	nové	pohonné	jednotky,	
což	z	nich	dělá	pro	spotřebitele	rozumnou	alternativu	vůči	poměr-

ně	 vysoké	 ceně	 elektrického	 vozidla.	 Jejich	 dojezdová	 vzdále-
nost	a	možnosti	nabíjení	navíc	stále	ještě	nejsou	pro	mnoho	řidičů	
praktické	a	dosažitelné.
„Zejména	v	regionech	se	slabou	infrastrukturou	zůstává	spalova-
cí	motor	zásadně	důležitý.	Používání	e-paliv,	 jako	jsou	klimaticky	
neutrální	e-nafta	nebo	e-benzín,	by	mohlo	významně	přispět	k sní-
žení	CO2,	a	to	při	nižších	nákladech,“	zdůrazňuje	Arnd	Franz,	ge-
nerální	ředitel	LKQ	Europe.
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SPECIÁLNÍ SLEVY 
SoRTIMENTU PRo LAKOVÁNÍ 

V nabídce naleznete slevy na: 
•	 TOP	produkty	pro	lakování
•	 produkty	od	Perfect	Line
•	 skvělé	čiré	laky	Sikkens
•	 tmely	a	ředidla
•	 spotřební	materiál
•	 nářadí	

Online verzi letáku najdete ZDE.

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

• spousta novinek

• veškeré zboží je skladem 
a s okamžitou dostupností

Akční leták platí do 28. 2. 2021.
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školení
ODBORNÁ

& workshopy

CMYK 71. 58. 59. 4.
RGB 62. 70. 70.
Pantone 446 C
HEX  #3E4646 
RAL  7043

ACCENT GOLD
CMYK 0. 35. 93. 0.
RGB 255. 178. 0.
Pantone 4008 CP
HEX  #FFB200 
RAL  1003

CMYK 100. 58. 0. 21.
RGB 0. 85. 150.
Pantone 2945 C
HEX #005596 
RAL  5005

ACCENT RED
CMYK 10. 96. 85. 2.
RGB 210. 35. 42.
Pantone 185 C
HEX #D2232A 
RAL  3028

WHITE
CMYK 0. 0. 0. 0.
RGB 255. 255. 255.
Pantone White
HEX  #FFFFFF
RAL  9010

ACCENT GREEN
CMYK 39. 12. 97. 1.
RGB 176. 186. 31.
Pantone 375 CP
HEX  #AEBA23
RAL  1016

BLACK
CMYK 0. 0. 0. 1000.
RGB 0. 0. 0.
Pantone Black
HEX  #000000 
RAL  9005

CMYK 71. 58. 59. 4.
RGB 62. 70. 70.
Pantone 446 C
HEX  #3E4646 
RAL  7043

ACCENT GOLD
CMYK 0. 35. 93. 0.
RGB 255. 178. 0.
Pantone 4008 CP
HEX  #FFB200 
RAL  1003

CMYK 100. 58. 0. 21.
RGB 0. 85. 150.
Pantone 2945 C
HEX #005596 
RAL  5005

ACCENT RED
CMYK 10. 96. 85. 2.
RGB 210. 35. 42.
Pantone 185 C
HEX #D2232A 
RAL  3028

WHITE
CMYK 0. 0. 0. 0.
RGB 255. 255. 255.
Pantone White
HEX  #FFFFFF
RAL  9010

ACCENT GREEN
CMYK 39. 12. 97. 1.
RGB 176. 186. 31.
Pantone 375 CP
HEX  #AEBA23
RAL  1016

BLACK
CMYK 0. 0. 0. 1000.
RGB 0. 0. 0.
Pantone Black
HEX  #000000 
RAL  9005

LEDEN–BŘEZEN 2021

Pro více informací o všech školeních kontaktujte svého obchodního zástupce či manažera 
vzdělávání na tel.: 725 305 880.

KompLEtní nabíDKa oDbornýCh šKoLEní

OBJEDNEJTE ZDE

1/2021  I



CMYK 71. 58. 59. 4.
RGB 62. 70. 70.
Pantone 446 C
HEX  #3E4646 
RAL  7043

ACCENT GOLD
CMYK 0. 35. 93. 0.
RGB 255. 178. 0.
Pantone 4008 CP
HEX  #FFB200 
RAL  1003

CMYK 100. 58. 0. 21.
RGB 0. 85. 150.
Pantone 2945 C
HEX #005596 
RAL  5005

ACCENT RED
CMYK 10. 96. 85. 2.
RGB 210. 35. 42.
Pantone 185 C
HEX #D2232A 
RAL  3028

WHITE
CMYK 0. 0. 0. 0.
RGB 255. 255. 255.
Pantone White
HEX  #FFFFFF
RAL  9010

ACCENT GREEN
CMYK 39. 12. 97. 1.
RGB 176. 186. 31.
Pantone 375 CP
HEX  #AEBA23
RAL  1016

BLACK
CMYK 0. 0. 0. 1000.
RGB 0. 0. 0.
Pantone Black
HEX  #000000 
RAL  9005

Platí	pouze	pro	registrované	uživatele.	Uvedené	ceny	platí	při	měsíčním	obratu	nad	30	000	Kč	bez	DPH.

e-školení Běžná 
cena Ušetříte Akční 

cena

lkQ maxibalíček (8 témat)  
od	našich	specialistů

3 910 kč 2 220 kč 1 690 kč

Motorový prostor (3 témata) 
turba a klima kompresory

1 960 kč 1 460 kč 500 kč

Legislativa (6 témat)  
zákonná	povinná	on-line	školení	pro	autoservisy

1 700 kč 1 110 kč 590 kč

Personalistika (10 témat)  
autoservis	a	správný	výběr	zaměstnanců

1 340 kč 745 kč 595 kč

Akční BAlíčky 
e-školení

ZDEKompLEtní nabíDKa e-šKoLEní v LKQ aKaDEmii

|  1/2021



AU
TO AKADEMIE

LKQ CZ

AU
TO AKADEMIE

LKQ CZ

Více na lkqakademie.cz

8) Lakování

9) 
Řízení 
autoservisu

7) 
Trucky – 
nákladní 
vozidla

6) 
Podvozek 
a karoserie

5) Pohony

4) Klimatizace

3) 
Motor 
management

2) Autoelektrika

1) Sériová diagnostika

Požadovaná úroveň MOJE skóre Průměr

REGISTRACÍ ZÍSKÁTE
ZNALOSTNÍ TESTY ZDARMA
PŘEHLED ZNALOSTÍ UKÁŽE 
VAŠE PŘEDNOSTI A PROSTOR 
PRO ZLEPŠENÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH 
SPECIALIZACÍCH:

1) Sériová diagnostika
2) Autoelektrika
3) Motor management
4) Klimatizace
5) Pohony
6) Podvozek a karoserie
7) Trucky – nákladní vozidla
8) Lakování
9) Řízení autoservisu

Systém vám nabídne vhodné školení 
na základě vašich výsledků. 

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