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RozŠíření naBíDky znaČky 
opTIMal V SORTIMENTU LKQ CZ
V loňském roce jsme v rámci sítě elit uvedli na trh prestižní němec-
kou značku optimal, která nabízí díly oe kvality od certifikovaných 
dodavatelů. nyní jsme rozšířili nabídku stěžejních sortimentů, kte-
rými jsou ložiska kol a díly řízení. navíc jsme podstatně zvýšili na-
skladnění poboček a tím zajistili rychlejší dostupnost. přinášíme tak zákazníkům další alternativu 
při hledání toho pravého dílu, který splňuje specifické požadavky na kvalitu a cenu. od ledna 
2021 jsme získali výhradní zastoupení německého optimalu na českém trhu.

přehled nových cen:

objednací kód popis aplikace Běžná cena bez DpH

OPT	100013 Náboj	kola	s	ložiskem	Optimal VW	Transporter	V,	VI 2 150 kč

OPT	101027 Náboj	kola	s	ložiskem	Optimal ŠKODA	Fabia	I,	II,	SEAT	IBIZA	III,	IV,	VW	Polo 1 670 kč

OPT	302197 Náboj	kola	s	ložiskem	Optimal FORD	Mondeo	III 3 390 kč

OPT	301118 Ložisko	kola	Optimal FORD	Transit 486 kč

OPT	G7-1018 Vzpěra	stabilizátoru ŠKODA	Octavia	II,	AUDI	A3,	VW	Golf	VI 357 kč

OPT	G1-301 Kulový	čep	řízení ŠKODA	/	FAVORIT,	FELICIA 222 kč

OPT	G5-527 Rameno	nápravy	 AUDI	/	A4,	A6,	VOLKSWAGEN	/	PASSAT 1 508 kč

Postupně	bude	následovat	rozšíření	o	dal-
ší	sortimenty,	jako	jsou	tlumiče	a	pružiny,
kotouče	 a	 destičky,	 vodní	 pumpy,	 kladky,	
snímače	ABS	a	silentbloky	motoru.

Značka	Optimal	patří	k	předním	světovým	
specialistům	 zaměřujícím	 se	 na	 náhradní	
díly	pro	hnací	ústrojí,	podvozky	a	součás-
ti	motoru	v	originální	kvalitě.	Náhradní	díly	
značky	 Optimal	 prémiové	 kvality,	 nabíze-
né	za	velice	atraktivní	ceny,	 jsou	 ideálním	
řešením	pro	zákazníky	orientované	na	po-
měr	ceny	a	kvality.	

Značka	 Optimal	 disponuje	 jednou	 z	 nej-
komplexnějších	produktových	řad	náhrad-
ních	 dílů	 pro	 osobní	 automobily	 a	 lehká	
užitková	 vozidla.	 Hlavní	 sídlo	 a	 centrální	
sklad	 se	 nacházejí	 v	 bavorském	 městě	
Langenbach,	 odkud	 je	 zákazníkům	 distri-
buováno	 více	 než	 40	 000	 katalogových	
produktů.

Optimal	 je	 německou	 značkou	 s	 dlouho-
letou	tradicí.	Počátky	značky,	která	na	trhu	
působí	 již	od	roku	1991,	 jsou	spojeny	pře-
devším	se	specializací	na	ložiska	a	ložisko-

vé	sady	kol.	V	tomto	sortimentu	si	během	
své	sedmadvacetileté	historie	vybudovala	
značka	Optimal	na	německém	trhu	silnou	
pozici	a	její	oblíbenost	mezi	zákazníky,	pře-
devším	na	trhu	našich	západních	sousedů,	
stále	roste.	

Produkty	 značky	Optimal	 odpovídají	 přís-
ným	evropským	a	mezinárodním	 standar-
dům	 pro	 aftermarketové	 náhradní	 díly,	
například	výrobní	a	kvalitativní	normy	IATF	
16949:2016	a	 ISO	9001:2015.	Většina	dílů	
řízení	má	navíc	certifikát	kvality	TÜV	Süd.	
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MÁME pRoFeSIonÁlní 
anTIGenní TeSTy NA 
COVID-19

Vybírat můžete ze tří typů balíčků antigenních testů:

objednací kód název MoC vč. DpH akční cena vč. DpH
počet ks 
v balení

KP	MDKK511416D-5
Antigenní	Covid	test	(výtěr	z	nosu)	–	
5	testů

999	Kč 699 kč  5 ks

KP	MDKK511416D-25
Antigenní	Covid	test	(výtěr	z	nosu)	–	
25	testů

4	999	Kč 3 499 kč  25 ks

KP	MDKNBMLRS-XG-S1 Test	na	Covid	(ze	slin)	–	20	testů 9	499	Kč 6 999 kč  20 ks

neustále reagujeme na po-
třeby našich zákazníků a také 
na aktuální vývoj v souvislosti 
s pandemií Covid-19. Snažíme 
se proto našim zákazníkům 
pomoci, aby měli při své prá-
ci možnost kdykoli se opera-
tivně otestovat a dozvědět se 
výsledek v podstatě okamži-
tě. a navíc za opravdu akční 
cenu. 

V rámci ochrany proti nákaze Covidem-19 
nabízíme také i mnoho dalších pomůcek:
dezinfekce, roušky, respirátory, ochranné 
rukavice, brýle či obleky. 

Proto	jsme	nyní	do	prodejní	sítě	všech	na-
šich	poboček	nově	 zařadili	 antigenní	 tes-
ty	 od	 výrobce	 Realy.	 Ty	 umožňují	 rychlé,	
profesionální	otestování	pomocí	odběrové	
štětičky	z	nosohltanu	nebo	ze	slin.	Výsle-
dek	testu	je	znám	do	15	minut.

KOMPLETNÍ	NABÍDKU	
OCHRANY	PROTI	COVIDU-19	
NAJDETE	ZDE
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PŘEKVAPENÍ OD ZNAČKY 
oSRaM: koMpReSoRy, 
naBíJeČky, STaRToVaCí 
STanICe NEBO ČISTIČka 
VzDuCHu
Výrobky značky oSRaM patří v naší nabídce osvětlovacích produktů k nejvyhledávanějším. 
Rozhodli jsme se proto vsadit na její kvalitu, spolehlivost a inovativní přístup i tentokrát, kdy 
překvapivě rozšířila své portfolio o zcela novou řadu „nesvítících“ produktů, a několik užiteč-
ných doplňků pro péči o automobily jsme zařadili i do naší nabídky.

Spolehlivá kontrola pneumatik

kompresory TyReinflate	 jsou	 šikovná,	
lehká	 a	 kompaktní	 zařízení	 vhodná	 pro	
skladování	 doma	 v	 garáži	 a	 není	 pro-
blém	mít	je	s	sebou	i	na	cestách.	Může-
te	vybírat	ze	 tří	 různých	produktů,	pod-
le	 svých	 potřeb.	 Nejjednodušší	 z	 nich,	
model	TyReinflate 200,	 má	 analogový	
tlakoměr.	Verze	TyReinflate 450	je	zaří-
zení	s	digitálním	displejem,	které	zvyšu-
je	přesnost	a	usnadňuje	čtení	výsledku.	
Po	 dosažení	 správného	 tlaku	 díky	 ve-
stavěné	funkci	automatického	zastavení	
kompresor	sám	zastaví	a	zapamatuje	si	
nastavenou	 hodnotu	 pro	 další	 použití.	
TyReinflate 1000	 je	 schopen	 nafouk-

nout	pneumatiku	za	2	minuty	a	velký	di-
gitální	 displej	 s	 indikátorem	 nafouknutí	
vám	 umožní	 sledovat	 postup.	 Všechny	
tři	kompresory	OSRAM	s	3,5	m	dlouhým	
navíjecím	 napájecím	 kabelem	 s	 kon-
covkou	na	12	V	do	autozapalovače	jsou	
vhodné	 také	pro	nafukování	pneumatik	
motocyklů,	jízdních	kol,	přívěsů,	nafuko-
vacích	člunů	nebo	míčů.	Poslouží	 i	 jako	
LED	svítilna	v	nouzových	situacích.

Správná péče o baterie

Řada	 nabíječek oSRaM BaTTeRych-
arge se	 skládá	 ze	 tří	 produktů:	oeBCS 
904, oeBCS 906	a	oeBCS 908.	Mohou	
nabíjet	od	6V	přes	12V	baterie	s	kapaci-

tou	až	170	Ah	až	po	24V	baterie	s	kapa-
citou	až	70	Ah	(model	908).	Inteligentní	
nabíječky	OSRAM	nabíjejí	všechny	typy	
baterií,	 včetně	 lithium-iontových,	 jsou	
kompatibilní	 se	 Start/Stop	 systémem	
a vhodné	i	pro	motocykly	a	většinu	men-
ších	 vozidel.	 Zařízení	 BATTERYcharge	
mají	 také	udržovací	 funkci,	která	pomá-
há	 chránit	 baterii	 před	 vybitím	 v  zimě	
nebo	při	delších	odstávkách	auta	z	pro-
vozu.	 Nabíječky	 mají	 jasný	 LCD	 displej	
s  podsvícením	 a	 všechny	 funkce	 lze	
ovládat	jediným	tlačítkem.	

Když	 je	 baterie	 vybitá	 a	 potřebujete	
auto	 rychle	 nastartovat,	 přijdou	 na	 po-
moc	zařízení	OSRAM	ze	série	BaTTeRy-
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objednací kód název Běžná cena bez DpH

OSR	OTI200 OSRAM	Auto	Kompresor	OTI200 520 kč

OSR	OTI450 OSRAM	Auto	Kompresor	OTI450 859 kč

OSR	OTI1000 OSRAM	Auto	Kompresor	OTI1000 1 297 kč

OSR	OTSB450 OSRAM	Náhradní	náplň	pro	opravu	pneumatik	TYRE	seal 536 kč

OSR	OTSK4 OSRAM	Opravná	sada	pneumatik	TYRE	seal	KIT 999 kč

OSR	OEBCS904 OSRAM	BATTERYcharge	904 974 kč

OSR	OEBCS906 OSRAM	BATTERYcharge	906 1 404 kč

OSR	OBSL200 BATTERYstart	200 1 611 kč

OSR	OBSL300 BATTERYstart	300 2 371 kč

OSR	OBSL400 BATTERYstart	400 3 437 kč

OSR	OEBSPL700 BATTERYstart	PRO	700 9 173 kč

OSR	LEDAS101-BK OSRAM	dezinfikátor	vzduchu	od	virů	a	bakterií 1 321 kč

start.	 Na	 výběr	 jsou	 čtyři	 modely	 star-
tovacích stanic: oBSl 200, oBSl 300, 
oBSl 400	 a	pro 700,	 který	 je	 pro	 své	
velké	rozměry	a	možnosti	určen	hlavně	
pro	 autoservisy	 nebo	 havarijní	 vozidla.	
Ostatní	jsou	malé	a	snadno	se	vejdou	do	
kufru,	odkládací	 schránky	nebo	 i	 kapsy	
dveří.	Model	pro 700	 snadno	 nastartu-
je	benzinové	motory	s	objemem	až	8 li-
trů	 a  vznětové	 motory	 do	 6	 litrů.	 Stačí	
nechat	 zařízení	 připojené	 po	 dobu	 60	
sekund,	 aby	 se	 opět	 dobilo	 do	 původ-
ního	 stavu.	 Součástí	 jejich	 vybavení	 je	
kromě	klasických	klešťových	konektorů	
také	kabel	 s	 kruhovými	 svorkami,	 který	
lze	 trvale	 instalovat	do	automobilu,	aby	
se	připojení	nabíječky	usnadnilo.	Všech-

ny	 tyto	startovací	stanice	 lze	 také	nabí-
jet	ze	zásuvky	230	V	a	můžete	je	využít	
i jako	powerbanku	nebo	svítilnu.

nepřetržitě čistý vzduch v autě

Současná	situace	související	s	pandemií	
ve	 světě	nasměrovala	 naše	potřeby	do	
zcela	 jiných	 oblastí	 než	 dříve.	 V	 zájmu	
ochrany	 sebe	 a	 svých	 blízkých	 proto	
nyní	 více	 vyhledáváme	 produkty,	 které	
nás	 ochrání	 před	 škodlivými	 vnějšími	
faktory.	 Odpovědí	 na	 tyto	 potřeby	 je	
přenosný	LED	čistič	vzduchu	od	společ-
nosti	OSRAM	air zing Mini.
Zařízení	 nasává	 vzduch,	 který	 prochází	
filtrem	oxidu	titaničitého	a	 je	ozařovaný	

LED	 diodami	 emitujícími	 UV-A	 záření.	
Tím	 se	 odstraní	 až	 99	 %	 všech	 škodli-
vých	 virů	 a	 bakterií.	 Navíc	 tak	 eliminu-
je	 i	nepříjemné	zápachy	v	kabině	vozu.	
Další	výhodou	je,	že	na	rozdíl	od	čističů	
vzduchu	 s	 HEPA	 nebo	 uhlíkovými	 filtry	
se	filtr	AirZing	Mini	jednoduše	opláchne	
pod	tekoucí	vodou.	Díky	magnetickému	
uchycení	 je	 jeho	montáž	 velmi	 pohodl-
ná	 a	 režim	 snadného	 napájení	 USB-C	
umožňuje	 nepřetržité	 čištění	 vzduchu	
během	jízdy.
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SupeR SleVy 
RUČNÍHO 
NÁŘADÍ

• více než 420 akčních produktů

• nejžádanější sortiment

• novinky v nabídce

• veškeré zboží je skladem 
a s okamžitou dostupností

akční leták platí do 14. 3. 2021.

Zimní hity
GaRÁŽoVÉHo VyBaVení

akce platí už jen do 21. 2.! 

V nabídce naleznete slevy na: 
•	 AKU	nářadí
•	 elektrické	nářadí
•	 pneumatické	nářadí
•	 vybavené	a	prázdné	montážní	vozíky
•	 sady	nářadí	do	vozíků
•	 speciální	nářadí	včetně	sad
•	 sady	hlavic,	bitů	a	adaptérů
•	 ráčny,	klíče,	kleště,	šroubováky,	pilníky 
a	jejich	sady

•	 pracovní	svítidla
•	 spotřební	materiál
•	 další	speciální	nářadí	a	přípravky
•	 speciální	nářadí	na	autoskla Online verzi letáku najdete ZDE.
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SupeR SleVy 
RUČNÍHO 
NÁŘADÍ

NABÍZÍME ŠKOLICÍ ŽIVÉ 
VIDeoSTReaMy
V souvislosti s pokračujícím 
trendem digitalizace jsme pro 
naše zákazníky spustili nový 
typ online školení, kterým 
jsou živé videostreamy. Jejich 
výhodou je okamžitý kontakt 
se školitelem, kdy během ško-
lení mohou zákazníci posílat 
své dotazy či připomínky do 
chatu. Živé videostreamy se 
tak více přibližují klasickému 
prezenčnímu školení. Díky 
více účastníkům je tu další vý-
hoda, a tou je nižší cena.

Videostreamy a školení objednávejte v akademii lkQ, v sekci kalendář. uvedená cena 
platí při měsíčním obratu nad 30 000 kč bez DpH.
Vstup	do	AKADEMIE	v	sekci:	pRo Dílnu / Školení – akaDeMIe / přeHleD Školení zDe.

potřebujete poradit s registrací do akaDeMIe? zavolejte nám na tel. 724 670 238.

Dosud	už	proběhly	4	videostreamy	školení	(3x	TEXA	a	1	školení	TPMS)	a	jsme	velmi	rádi,	že	u	zákazníků	měly	pozitivní	ohlasy.	Školení	
lze	absolvovat	kdekoli	v	pohodlí	domova	či	servisu,	stačí	mít	připojení	na	internet.	Náš	tým	Technical	Sales	do	budoucna	počítá	s	roz-
šířením	nabídky	živých	videostreamů,	kromě	placených	školení	chce	formou	streamů	například	zdarma	poskytovat	i	konzultace	k	pro-
blematice	garážového	vybavení	a	nářadí.	„Nechceme	v	tom	zákazníky	nechat,	i	pro	ně	je	důležité	vnímat	neustálý	kontakt.	Je	to	nová	
cesta,	kterou	chceme	využívat	častěji.	Nové	a	náročné	věci	nás	posouvají	dopředu	a	díky	nim	se	pro	naše	zákazníky	stále	zlepšujeme,“	
říká	Jaroslav	Pospíšil,	ředitel	divize	Technical	Sales.

Do konce února ještě zrealizu-
jeme živý stream ze školení: 

Diagnostika SuperVag
26. 2. 2021, 8.45 hod. – 11.30 hod.
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SPVG (SUPERVAG) 
Termín: 9. 2. 2021, 8.45–11.30 hod.
Vede osobně p. Petr Tuček, školitel SPVG
a p. Tomáš Dohodil, manažer podpory prodeje GV. 

Určeno:
pro automechaniky začátečníky a mírně pokročilé, kteří již vlastní, popřípadě právě zakoupili, diagnostický přístroj SPVG 
(SUPERVAG). Doporučujeme zejména těm zákazníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti o dalších možnostech 
využití sériové diagnostiky přístrojů SPVG.

490 Kč

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ 
ŠKOLENÍ SPVG 
PÁTEK 26. 2. 2021 | od 8.45 do 11.30 hod.

SLEDUJTE 
PŘÍMO 
Z VAŠEHO 
SERVISU!

Obsah: 
• obsluha diagnostického přístroje
• konfigurace diagnostického přístroje
• speciální nastavení a konfigurace diagnostiky
• základní diagnostika

Cíl školení:
• zdokonalení se v obsluze diagnostických zařízení

od SPVG (SUPERVAG)
• správné využívání funkcí pracovního prostředí

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

Školení objednávejte v Akademii LKQ, v sekci kalendář. Uvedená cena platí při měsíčním obratu nad 30 000 Kč bez DPH. Vstup do AKADEMIE v sekci: 
PRO DÍLNU / ŠKOLENÍ – AKADEMIE / PŘEHLED ŠKOLENÍ ZDE.

VIDEO
ONLINE

(SUPERVAG)
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