
 

 

 

AdBlue® od výrobce HOYER nyní nově v naší nabídce 
 

AdBlue® je čirá zpravidla bezbarvá kapalina, která se skládá z 32,5% vysoce chemicky čisté syntetické 

močoviny a 67,5% demineralizované vody. 

 
 

AdBlue® je provozní kapalina pro SCR katalyzátor, kterým je vybavena většina moderních naftových motorů 

osobních vozů a dodávek, splňujících emisní normu EURO 4,5 a 6. SCR katalyzátor mají téměř všechny 

moderní nákladní automobily. Technologie SCR snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech. 

 
 

Požadavky na kvalitu u AdBlue® jsou stanovené v platné normě ČSN ISO 22241. 

 
 

AdBlue® značky HOYER dodávané naší společností bylo vyrobeno v Německu. 

 

Kvalita AdBlue®je velmi důležitá. Nekvalitní AdBlue® může způsobit poškození motoru nebo SCR 

katalyzátoru.  

 

 

POUŽÍVAT KVALITNÍ AdBlue® SE OPRAVDU VYPLATÍ !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše nabídka AdBlue® 

Katalogové č. Název 
MO cena           

(Kč bez DPH) 

76040092 AdBlue (1L) 73,00 

76040093 AdBlue (5L) 254,00 

76040088 AdBlue (10L) 282,00 



 

 

  

Kompaktní a jasně bílé LED žárovky H4 a H7 nyní v naší nabídce 
 

Světlomety Philips Ultinon LED-HL [~H4 a ~H7] nabízí novou úroveň jasu: stylové bílé světlo o barevné 

teplotě až 6 200 K a dobrý výkon paprsku. Kompaktní konstrukce zajišťuje lepší upevnění díky integrované 

elektronice. 

 

LED žárovky PHILIPS do světlometů pro automobily: 

 

• O 160 % jasnější světlo pro dokonalou viditelnost  

• Ostrý bílý paprsek - Teplota barev 6200K zajišťuje jasné 

bílé světlo 

• Odolné LED žárovky s dlouhou životností (až 8let) 

• Lepší upevnění díky kompaktní konstrukci 

• Snadná instalace díky integrované elektronice 

• Spolehlivá kvalita Philips 

• Snadná montáž a kompatibilita s mnoha modely 

automobilů. 

• Více na https://www.philips.cz 

 

Katalogové č. LED H4: 11342ULWX2 

Akční cena: 1 800 Kč bez DPH 

Balení obsahuje 2ks (skladem na centrále) 
      

     Katalogové č. LED H7: 11972ULWX2 

     MO cena: 3 300 Kč bez DPH 

     Balení obsahuje 2ks 

     (očekávané naskladnění v únoru) 

https://www.philips.cz/


 

 

 

Na trhu dlouhodobě nedostupný filtr u AD Partner skladem!!! 

 

Naskladnili jsme originální náhradní díl – filtr č. 1764944   - FORD Transit (13- ) 2.2 TDCI 

 

 

Jedná se o náhradu filtru MANN PU 12 003 z, KNECHT/MAHLE 

KX 387D, FRAM C11812ECO a dalších jež jsou v současné době 

na trhu dlouhodobě nedostupné. 

 

 

Katalogové č.:  1764944 

Maloobchodní cena:  415 Kč bez DPH 

        

         FORD Transit (13- ) 2.2 TDCI 

 (originální č. 1727 201, 1764 944, 1837 319, 1930 091) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Aktualizace online nástroje Autodata 

 
V rámci vývoje aplikace Autodata, který neustále sleduje požadavky dnešního moderního servisu, jsou 

přidávány pravidelné měsíční aktualizace, které Vám přinášejí nejnovější modely vozidel, aktualizace 

technických informací od výrobců nebo nejnovější moduly a vylepšení funkčnosti Autodata. 

 

Jen za poslední měsíc bylo zadáno 1 087 aktualizací technických informací včetně časů oprav, servisních 

plánů, schémat zapojení, chybových kódů a mnoho dalších. 

 

Příklady vozidel, která byla v posledním měsíci aktualizována: 

• AUDI RS3 (8VF) 2,5 TFSI (2017-2018) 

• BMW X4 (G02) 3,0 M40d (2018) 

• JEEP Grand Cherokee (11-) 6,4 SRT8 -2013) 

• MERCEDES BENZ Sprinter (906) 3,0 219CDI diesel 

(2016-2018),  

• RENAULT Kangoo (F / K76) 1,6 16v benzín -2007) 

• SUZUKI Vitara (88-05) 2,0 HDI (2002-2005) 

• VW Golf (AM1) 1,5 TSI ACT (2017-2018) a další 

 

 

V průběhu posledního měsíce byly rovněž provedeny významné změny s cílem zvýšit výkonnost, stabilitu a 

bezpečnost tohoto online dílenského nástroje. Tím je zajištěno, že produkt pracuje spolehlivě a efektivně a 

vždy poskytne informace, které jsou třeba. 

 

Autodata pro automobily: 

• OE technické informace pro 34 000 modelů od 142 výrobců 

• Zahrnují 99% vozového parku 

• Více než 92 000 schémat a ilustrací 

• 600 000 technických postupů krok za krokem 

• Během posledních 12 měsíců se uskutečnilo 46 500 aktualizací vozidel  


