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Ďakujeme všetkým návštevníkom,  
a tešíme sa na stretnutie na Jarnej RoadShow  
Garážovky 2018 s mnohými novinkami a atrakciami!

jesenná
roadshow
garážovky



e-Info Auto Kelly  I  11/2017

NovINka – ŠIROKÁ 
pOnuKa SORTIMEnTu 
hadíC ZnaČKY vaICo
Novinkou v portfóliu auto kelly sú rôzne typy hadíc a potrubí značky vaICo nemeckého 
dodávateľa s dlhoročnou medzinárodnou tradíciou na trhu náhradných dielov, ktorý pon-
úka diely v kvalite oE s označením MaDE IN gErMaNy.

V ponuke Auto Kelly sú  
tieto hadice VAICO:

•  Hadice chladiča 

•  Hadice plniaceho vzduchu 

•  brzdové hadice 

•  Hadice vetrania kľukovej skrine 

•  Hadičky zásobovania vzduchom 

•  Vákuové hadice – brzdový systém 

•  Hydraulické hadice riadenia 

•  Sacie hadice ku vzduchovým filtrom 

•  Hadičky odvzdušnenia veka hlavy valcov 

•  Palivové hadičky 

•  Odvzdušňovacie hadice k vyrovnávacím nádržkám 

Medzi hlavné prednosti toho sortimentu okrem vysokej kvality, patrí široké pokrytie vozového parku,  

vysoká kvalita použitého materiálu v zhode s OE požiadavkami a rýchla a jednoduchá inštalácia.

Kompletnú ponuku dielov značky VAICO nájdete na www.autokelly.sk 

ak kód Názov Možnosť použitia vo vozidle Bežná cena 
(bez DPH)

VI V10-9766 Hadička, odvzdušnenie veka hlavy valca VAICO AUDI / A4 21,50 €

VI V25-0792 Sacia hadica, vzduchový filter VAICO FORD / FOCUS II 90,90 €

VI V10-2529 Hadička, zásobovanie vzduchom VAICO VOLKSWAGEN / SHARAN 57,50 €

VI V10-0776 Hadica, vetranie kľukovej skrine VAICO ŠKODA / OCTAVIA (1U2) 36,90 €

VI V25-0794 Sacia hadica, vzduchový filter VAICO FORD / FOCUS II 44,50 €

VI V10-9769 Hadička, odvzdušnenie veka hlavy valca VAICO VOLKSWAGEN / GOLF III, PASAT, POLO 15,50 €

VAICO v našej ponuke dopĺňa sortiment mechanických dielov, ako sú hydraulické filtre, sortiment hadíc, filtre, ven-
tily, motorové diely, diely riadenia a mnoho ďalších náhradných dielov. Kompletná ponuka tejto značky v sortimente 
hadíc obsahuje viac ako 900 dielov. Medzi najzaujímavejšiu časť sortimentu VAICO patrí práve sortiment hadíc.

Ďakujeme všetkým návštevníkom,  
a tešíme sa na stretnutie na Jarnej RoadShow  
Garážovky 2018 s mnohými novinkami a atrakciami!

výber z ponuky sortimentu hadíc značky vaICo:
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Vybrali ste si už Vašu odmenu v jesennej akcii?

Vaše 3 obratové ciele (strieborný, zlatý, platinový) a aktuálny obrat v akcii nájdete vždy  
na www.autokelly.sk/jesen a na faktúre. Akcia končí v nedeľu 3. decembra 2017.  
Sledujte každý deň na www.autokelly.sk aktuálne akcie. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na Vášho obchodného zástupcu Auto Kelly.
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z i m n é  p n e u m at i k y  a  d i s k y

² , J

predsezÓnne 
zlaVy

,

Naskladnite si zimné pneumatiky a disky za zvýhodnené ceny!
Viac informácií o akcii a prehľad nájdete na www.autokelly.sk/zima
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NovINka – ZvÁRací 
pROGRaM STaRLInE
v sortimente auto kelly teraz nájdete dve invertorové zváračky pre zváranie elektrickým 
oblúkom pomocou obaľovanej elektródy a samozatemňovacie zváracie kukly.
Invertorové zváračky Starline sú výkonné stroje s kompaktnými rozmermi, nízkou hmotnos-
ťou, jednoduchým použitím a plynulým riadením zváracieho procesu. Ich použitie a obsluha 
je teda o dosť jednoduchšia ako pri klasických trafo zváračkách. 

Elektródová zváračka  
IGBT MMA 140 Starline
Menší, kompaktný, ale zároveň dostatočne výkonný 
(30-140 A) invertor, s ktorým sa môžete bez obáv pustiť 
do zvárania menších celkov s nižšou intenzitou.
Je vhodná na zváranie tenkých až stredne masívnych 
oceľových celkov. Vďaka popruhu si ju môžete poho-
dlne zavesiť za rameno a zvárať aj v ťažko prístupných 
miestach (napr. na rebríku, a pod.).

objednávací kód: gv SvST001
Prúdový rozsah: 30-140 A
Hmotnosť: 5 kg

Elektródová zváračka  
IGBT MMA 250 Starline

Väčší inventor so širšou možnosťou nastavenia 
prúdu. Možno u neho plynulo nastaviť zvárací 

prúd v rozmedzí 20-250 A. Je teda vhodný aj na 
zváranie väčších konštrukcií a celkov vysokým 

zváracím prúdom a po dlhšiu dobu.

objednávací kód: gv SvST002
Prúdový rozsah: 20-250 A

Hmotnosť: 12 kg

Vďaka použitej technológii je možné prístroje prevádzkovať na dlhších napájacích kábloch bez citeľného 
ovplyvnenia zváracieho procesu kolísaním prívodného napätia. Zvárací prúd u nich možno plynulo nastaviť po-
mocou potenciometra na čelnom paneli a jeho hodnota je navyše zobrazená na prehľadnom LCD displeji. Vo vý-
bave nechýba ani tzv. "Overload control", teda ochrana prístroja proti preťaženiu v prípade dlhodobého zvárania 
vysokými prúdmi. Obidva prístroje umožňujú zváranie pomocou väčšiny typov rutilových a bázických elektród.

Bežná cena: 219,- € bez DPH

Obe zváračky sú dodávané vrátane základného príslušenstva: zváracích káblov, skladacieho zváračského štítu 
a oklepového kladivka s kefou.

Bežná cena: 99,17 € bez DPH
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Zváracia kukla BASIC
Ide o základnú zváračskú kuklu s automatickým 
zatmavením skla a pevne nastaveným filtrom  
so solárnym napájaním. Tento základný model  
je vhodný na príležitostné zváranie.

objednávací kód: gv SHST001
Technické parametre:
Automatické zatmavenie: áno
Nastavenie doby oneskorenia: Nie
Nastavenie miery zatmavenia: Nie
Tlačidlo test nastavenia: Nie
Napájanie: Solárne Bežná cena: 22,92 € bez DPH

Zváracia kukla PROFI
Táto kukla umožňuje nastavenie od intenzity filtra až po 

dobu oneskorenia zatmavenia po nadviazaní oblúka a je vy-
bavená tlačidlom na test aktuálneho nastavenia parametrov. 

Je vhodná na každodenné zváranie a vďaka širokej škále 
nastavení budete vždy schopní nájsť optimálne parametre 

tak, ako vám to vyhovuje najlepšie.

objednávací kód: gv SHST002
Technické parametre:

Automatické zatmavenie: áno
Nastavenie doby oneskorenia: Áno
Nastavenie miery zatmavenia: Áno

Tlačidlo test nastavenia: Áno
Napájanie: Solárne + batérie (súčasťou balenia)

ak kód Názov Bežná cena 
(bez DPH)

GV SVST001 Elektródová zváračka IGBT MMA 140 Starline 99,17 €

GV SVST002 Elektródová zváračka IGBT MMA 250 Starline 219,- €

GV SHST001 Zváracia kukla bASIC 22,92 €

GV SHST002 Zváracia kukla PROFI 41,58 €

Zváracie kukly Starline
V našom sortimente tiež teraz ponúkame aj dve samozatemňovacie zváračské kukly Starline.  
Jedná sa o odolné kukly s jednoduchým ovládaním a vysokou citlivosťou. Sú určené na všetky metódy zvára-
nia pomocou elektrického oblúka (MMA zváranie obaľovanou elektródou, MIG / MAG zváranie v ochrannej at-
mosfére, TIG / WIG zváranie netaviteľnou elektródou). U oboch modelov je samozrejmosťou plne nastaviteľný 
hlavový kríž pre jednoduché a pohodlné použitie

Bežná cena: 41,58 € bez DPH
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SaDy aXIáLNyCH  
TIaHIEL a MaNžIET Moog  
– ŠETRIa vÁŠ ČaS
rozširujeme našu ponuku dielov riadenia značky 
Moog o nové sady axiálnych tiahiel vrátane manžiet. 
Spoločnosť Federal Mogul Motoparts, celosvetový  
výrobca náhradných dielov oE kvality (značky Ferodo, 
Moog, Champion a Beru), ponúka nové sady v kvalite 
originálnej výbavy, ktoré šetria mechanikom čas po-
trebný na vykonanie opravy a navyše sa na ne vzťa-
huje nadštandardná trojročná záruka.
Rad sád axiálnych tiahiel s manžetami 
MOOG pozostáva zo 78 rôznych refe-
rencií, ktoré pokrývajú hlavné modely 
osobných a dodávkových vozidiel v Eu-
rópe. Jedná sa predovšetkým o tová-
renské značky vozidiel ako napr. AUDI, 
bMW, CITRÖEN, DACIA, FIAT, FORD, 
MERCEDES bENZ, NISSAN, OPEL, PE-
UGOT, RENAULT, SEAT, ŠKODA, VOLKS-
WAGEN, VOLVO a ďalšie.
Manžety na axiálne tiahla majú dôle-

žitú úlohu pri udržiavaní bezpečnosti a 
ochrany systému riadenia vozidla. Za-
braňujú prenikaniu špiny, vody a prachu 
ku kĺbu axiálneho tiahla, prispievajú k za-
chovaniu kvality maziva v riadiacom sys-
téme a eliminujú možnosť vzniku korózie 
a predčasného opotrebovania. Podľa 
značky MOOG stojí za väčšinu porúch 
axiálneho tiahla roztrhnutý návlek, preto 
odporúčame výmenu návleku v prípade 
poškodenia aj pri inštalácii nového tiahla.

Sada obsahuje axiálne tiahlo, 
manžetu, dva upevňovacie die-
ly z kovového kábla a sáčok 
maziva. Táto sada ponúka kom-
pletné riešenie pre jednoduchú 
inštaláciu tak, že si nemusíte 
jednotlivé diely dokupovať.

kód auto kelly Popis Tov. značka Model
Bežná cena 
(bez DPH)

MG VO-RK-15052
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

AUDI / SEAT  
/ ŠKODA / VW

A3 / Leon I / Toledo II / Octavia I / bora / Golf IV / 
beetle

22,41 €

MG VO-RK-15061
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

AUDI / SEAT  
/ ŠKODA / VW

Leon I / Toledo II / Octavia I / bora / Golf IV / beetle 23,35 €

MG VO-RK-15009
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

FORD / SEAT / VW Galaxy I / Alhambra I / Sharan I 27,60 €

MG FD-RK-15038
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

FORD / VOLVO  
/ LANDROVER

Galaxy II / Mondeo IV / S-Max / Volvo S60 II / S80 II / 
V70 III / XC70 II

25,41 €

MG bM-RK-15034
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

bMW 3 series (E36) / Z3 (E36), 3 series (E46) / Z4 (E85/E86) 30,15 €

MG ME-RK-15070
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

MERCEDES
C-Class (W203/S203/CL203) / CLC-Class (CL203) / 
CLK (C209/A209) / CLS (C219) / E-Class (W211/S211) 
/ S-Class (W220) / SL (R230)

23,63 €

MG OP-RK-15058
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

OPEL Corsa C / Combo / Corsa Mk II, Combo Mk II 20,26 €

MG PE-RK-15047
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

PEUGEOT 206 (Saloon / hatchback / CC) 19,41 €

MG RE-RK-15000
P/L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

RENAULT
Megane II / Megane II saloon / Estate / Coupe / 
Cabriolet / Scenic II / Grand Scenic II

23,- €

MG CI-RK-15018
L Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

CITROEN / PEUGEOT Xsara 23,- €

MG CI-RK-15003
P Sada na opravy,  
axiálny kĺb MOOG

CITROEN / PEUGEOT Xsara, ZX, Partner 23,- €

… a ďalších 67 sád na www.autokelly.sk

http://www.autokelly.cz
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POSILNENÝ TECHNOLÓGIOU 

SPOLOČNOSŤ CASTROL SA STALA HRDÝM OFICIÁLNYM 
PARTNEROM TÍMU RENAULT SPORT FORMULA ONE™ TEAM. 

CASTROL EDGE SUPERCAR. 
TITÁNOVO SILNÝ PRE MAXIMÁLNY VÝKON

POSÚVAME 
HRANICE VÝKONU 
DOPREDU

RENAULT SPORT FORMULA ONE™ TEAM A CASTROL 

JE TO VIAC NEŽ OLEJ. JE TO KVAPALINOVÉ INŽINIERSTVO.

95166-Castrol Edge IWS - Retail Renault F1 Poste_SK_v2.indd   1 2017/08/31   9:13 AM
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SaDY roZvoDovEj rEťaZE 
INa naHRaDZuJú SaDY RuvILLE
Podiel vozidiel s reťazovým pohonom rozvodovej sústavy sa celosvetovo neustále zvyšuje. 
Pritom už dávno neplatí, že rozvodová reťaz je komponent s neobmedzenou životnosťou. kvôli 
neustálemu tlaku na znižovanie emisií dochádza ku zvýšenému namáhaniu rozvodového me-
chanizmu vplyvom vyššieho torzného kmitania motora. v dôsledku toho je tiež reťaz dielom, 
ktorý je nutné pravidelne kontrolovať a v určitých intervaloch vymeniť, inak hrozí preskočenie 
reťaze a následné poškodenie motora. Tento sortiment s komponentmi v prémiovej oE kvalite 
nájdete teraz tiež v ponuke auto kelly, kde nahradil sady rozvodovej reťaze ruville.

V reakcii na tento trend spoločnosť 
Schaeffler neustále dopĺňa portfólio re-
ťazových sád značky INA s dôrazom na 
nové typy vozidiel a súčasne na neustále 
zdokonaľovanie už existujúcich aplikácií. 
Cieľom je ponúkať komplexné opravá-
renské sady a riešenia, ktoré zabezpe-
čia efektívnu prácu servisu a spoľahlivú 
funkciu reťazových systémov.
Spoločnosť Schaeffler ponúka pod 
značkou INA sadu rozvodovej reťaze 
s komponentmi v prémiovej OE kvalite 
tiež pre motor VAG (Audi, Škoda, SEAT, 
VW) 1.2 TSI.

ako spoznáte, že rozvodovú reťaz je 
potrebné vymeniť?
Pri motoroch VW 1.2 TSI je prvým 
ukazovateľom poškodenej roz-
vodovej reťaze chrastivý hluk pri 
studenom štarte motora. Dôvo-
dom je prílišné natiahnutie reťaze 
spôsobené prevádzkovou únavou 
materiálu. Ak je reťaz natiahnutá 
nad určitú toleranciu, dochádza ku 
strate výkonu a šklbaniu pri jazde 
kvôli posunutému časovaniu venti-
lov. V riadiacej jednotke sa pritom 
generujú závady, ktoré signalizujú 
vadu snímača polohy vačkového 
hriadeľa.

V týchto prípadoch sa odporúča vy-
meniť nielen rozvodová reťaz, ale aj 
všetky súvisiace komponenty, ktoré 
sú pravdepodobne tiež značne po-
škodené. Konkrétne ide o vydreté vo-
diace lišty, obrúsené zuby reťazových 
kolies a preťažený napínač reťaze.  

V takom prípade by samotná nová 
reťaz buď problém vôbec nevyrieši-
la, alebo by bola veľmi obmedzená 
jej životnosť. Na rýchle a spoľahlivé 

vyriešenie tohto problému ponúka 
INA kompletnú sadu rozvodovej re-
ťaze so všetkými potrebnými kompo-
nentmi v originálnej kvalite. 

Všeobecné odporúčania
Základné montážne pokyny:
•  Aby bolo zaručené, že olejové kanály nebudú zanesené nečis-

totami, odporúčame v súvislosti s opravou tiež výmenu oleja a 
olejového filtra

•  Napínacie a vodiace lišty namažte pred montážou olejom
•  Dodržujte predpísané hodnoty uťahovacích momentov
•  Použite odporúčané prípravky a náradie

Výber z ponuky

ak kód Názov Príklad použitia Nahradzuje Bežná cena 
(bez DPH)

IN 559007810 Sada rozvodovej 
reťaze INA

SEAT / IbIZA IV (6L1) [02/02-
11-09], ŠKODA / FAbIA (6Y2) 
[08/99-03/08]

RU 3454030S
119,- €

IN 559004510 Sada rozvodovej 
reťaze INA

MERCEDES-bENZ / C-
-CLASS (W203) [05/00-
08/07]

RU 3451048S
148,- €

IN 559007910 Sada  rozvodovej 
reťaze INA

AUDI / A3 (8P1) [05/03-
08/12], ŠKODA / OCTAVIA 
(1Z3) [02/04-06/13]

RU 3454036S
88,- €

IN 551005010 Napínač, rozvodo-
vá reťaz INA

 AUDI / A4 (8EC, B7) [11/04-
06/08], AUDI / A6 (4F2, C6) 
[05/04-03/11]

RU 3457004
158,- €

IN 553028810 Rozvodová reťaz 
INA

BMW / 1 (E81) [09/06-09/12], 
BMW / 3 (F30, F80) [10/11-]

RU 3450038 17,50 €

... a ďalších viac ako 600 položiek
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DIELy rIaDENIa ZnaČKY MoNroE 
Sú TERaZ DoSTUPNÉ  
Do 24 HoDíN

JEDnODucHé OpRavY vďaKa  
káBLovÝM ZväZkoM

v rámci zlepšovania flexibility našich dodávok a tiež na základe veľkého záujmu našich zákazníkov sme 
zaistili rýchlejšiu dostupnosť dielov riadenia značky Monroe tak, aby ich zákazníci získali do 24 hodín.

rozšírili sme ponuku o praktické opravné káblové zväzky, ktoré 
uľahčia opravu polámaných káblov nielen v oblasti dverí. väčši-
na zväzkov je vybavená lisovacími objímkami pre ľahkú montáž, 
prípadne i zmršťovacou bužírkou.

V spolupráci s výrobcom dielov ria-
denia spoločnosťou Tenneco sme 
zlepšili dostupnosť dielov riadenia u 
TOP 100 najviac používaných osob-
ných vozidiel. Patria medzi ne znač-
ky Audi, Škoda, Seat, VW, Ford, Ci-
tröen, Renault, Peugot, Fiat, Hyundai, 

Mazda a Opel. Na tieto vozidlá budú 
teraz diely riadenia Monroe dostup-
né ako na pobočkách tak aj v cen-
trálnom sklade. V prípade že daná 
položka nebude na pobočke, ale na 
centrálnom sklade, zákazník tovar 
obdrží najneskôr do 24 h.

Sortiment Auto Kelly tak teraz obsahuje 
280 položiek od nemeckého výrobcu 
Sencom na modely cca desiatich zna-
čiek vozidiel, u ktorých sa problémy 

tohto typu objavujú najčastejšie. Všet-
ky novo zaradené káblové zväzky náj-
dete na vybraných modeloch vo vetve 
Elektrosúčiastky / Káblové zväzky.

ak kód Názov Príklad použitia Bežná cena 
(bez DPH)

MO L29621 Tyč/vzpera, stabilizátor MONROE Audi A3, SEAT LEON, ŠKODA OCTAVIA, VW GOLF 17,90 €

MO L29847 P/L Uloženie, riadiaci mechanizmus MONROE Audi A1, Seat Ibiza, Škoda Fabia, Rapid, VW Polo 7,32 €

MO L28607 Tyč/vzpera, stabilizátor MONROE Citröen C3 a C4, Peugot 206, 208 , 1007 a 2008 20,05 €

MO L2820 Hlava priečneho tiahla riadenia MONROE Citröen C3, Peugot 307 9,02 €

... a ďalších viac ako 4 300 dielov riadenia na www.autokelly.sk

ak kód Názov Príklad použitia Bežná cena 
(bez DPH)

SE 1512512 Opravný kábl. zväzok zadnej kapoty vozidla VW Sharan/Ford Galaxy/Seat Alhambra 30,26 €

SE 504025 P/L opravný kábl. zväzok zadných svetiel Alfa Romeo 147/Fiat Grande Punto 23,07 €

SE 888913 Opravný kábl. zväzok zadnej kapoty vozidla Škoda Roomster 30,26 €

SE 2016039T P/L opravný kábl. zväzok zadnej kapoty vozidla bMW 5 Touring (E39) 38,46 €

SE 2016061 P opr. kábl. zväzok zadnej kapoty bMW 5 Touring (E61) 49,36 €

... a ďalších 275 položiek na www.autokelly.sk

výber zo sortimentu
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RAINY DAY
THE NEW DESIGN THAT WILL MAKE YOU RETHINK 
EVERYTHING YOU KNOW ABOUT WIPERS. 
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ENGINEERED

 & MADE IN

EUROPE

NEW TECHNOLOGY.  
MINIMAL WINDLIFT.

MULTI CLIP & CLASSIC CLIP. 
BETTER CONNECTIVITY.

M
UL

TI CLIP SYSTEM

U N I V E R S A L

C
LA

SSIC CLIP

U P G R A D
E

UNIQUE. MINIMALISTIC.

INTRODUCING RAINY DAY,  
THE NEW, SLEEK WIPER  
FROM CHAMPION.
LESS WIPER. MORE POWER. 

With the new Rainy Day flat blade program you 
get maximum application coverage – with just 
13 part numbers. The Multi Clip adaptor system 
now includes a Classic Clip for cars with a hook 
arm connection.

The sleek design keeps wind lift  
to a minimum. You can depend  
on good wipe performance.

Champion has radically redesigned the  
wiper to be as unobtrusive as possible.  
You get a better view of the road ahead.
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HARD CONDITIONS?  
WE’RE READY. 

MINIMAL WINDNOISE.

MINIMAL AFTER SPRAY.  
CLEANER WINDSHIELD.

You don’t have to read our 7 reasons to believe  

Champion reinvented the wiper. Just take a look  

at every other wiper out there. And you’ll see that  

the difference in design is quite remarkable.  

The profile is smooth and slim. It keeps after 
spray to a minimum so there’s less water left 
behind.

The tough construction of Rainy Day 
can easily withstand the rigors of  
the car wash or a harsh winter.  
This wiper was designed for  
hard conditions. 

Minimal windnoise. Nobody likes 
windnoise. That’s why we reduced it. 
Slim wiper = less wind noise.

Environmentally friendly - up to 60% lighter than 
competitor wipers. And re-engineered with fewer 
components with no trade off in performance.

MINIMAL IMPACT ON THE ENVIRONMENT. 

NovINka - STIERaČE CHaMPIoN
raINy Day TERaZ v pOnuKE

ak kód Názov Bežná cena (bez DPH)

CH RDF35/b01 CHAMPION RAINY DAY 350 mm - plochý 7,70 €

CH RDF38/B01 CHAMPION RAINY DAY 375 mm - plochý 7,82 €

CH RDF40/b01 CHAMPION RAINY DAY 400 mm - plochý 8,06 €

CH RDF43/b01 CHAMPION RAINY DAY 425 mm - plochý 8,18 €

CH RDF45/b01 CHAMPION RAINY DAY 450 mm - plochý 8,27 €

CH RDF48/B01 CHAMPION RAINY DAY 475 mm - plochý 8,27 €

CH RDF50/b01 CHAMPION RAINY DAY 500 mm - plochý 8,52 €

CH RDF53/b01 CHAMPION RAINY DAY 525 mm - plochý 8,52 €

CH RDF55/b01 CHAMPION RAINY DAY 550 mm - plochý 9,09 €

CH RDF58/B01 CHAMPION RAINY DAY 575 mm - plochý 9,09 €

CH RDF60/b01 CHAMPION RAINY DAY 600 mm - plochý 10,12 €

CH RDF65/b01 CHAMPION RAINY DAY 650 mm - plochý 10,45 €

CH RDF70/b01 CHAMPION RAINY DAY 700 mm - plochý 11,61 €
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www.pli-petronas.com

PETRONAS Syntium with °CoolTech™

For optimum engine performance even 
in extreme conditions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 

Sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud laboris nisi ut aliquid ex ea

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

Bcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 

Sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud laboris nisi ut aliquid ex ea 

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

Obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 

Sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud laboris nisi ut aliquid ex ea

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

Obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 

Sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud laboris nisi ut aliquid ex ea 

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

Obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 

Sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud laboris nisi ut aliquid ex ea

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

Bcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, 

Sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud laboris nisi ut aliquid ex ea 

Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

Obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt 

Find PETRONAS Syntium products at the XYZ Company’ stores Partner logo
ŠPIčkovÉ oLEjE PETroNaS kúPITE  
v 24 PoBočkáCH aUTo kELLy Na SLovENSkU
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ŠPIčkovÉ oLEjE PETroNaS kúPITE  
v 24 PoBočkáCH aUTo kELLy Na SLovENSkU

vážení zákazníci,
za posledných 20 rokov prešla spoločnosť Auto Kelly na Slovensku mnohými 
zmenami, z rodinného podniku sa nám podarilo vybudovať spoločnosť so 
stabilným postavením na trhu.
 
Neustále sa snažíme zlepšovať úroveň našich služieb, obchodného tímu, 
komunikácie, logistiky a dostupnosti tovaru tak, aby sme pre Vás boli kvalitným 
partnerom, či už ako Váš veľkoobchodný dodávateľ alebo maloobchodný 
predajca.
 
Nižšie sa dozviete, ako Auto Kelly na Slovensku narástlo za 20 rokov od svojho 
vzniku v roku 1997. Ďakujeme Vám, že spoločne môžeme udržiavať autá v pohybe!

ako SME NaráSTLI  
v PrIEBEHU 20 rokov

1997 2017

roZLoHa SkLaDU

 5000m2
roZLoHa SkLaDU

250m2

aUToMoBILy

160
aUToMoBILy

1

PoBočky

24
PoBočky

1

ZaMESTNaNCI

300+
ZaMESTNaNCI

2

SErvISy

106
SErvISy

0


