
 

 

 

Kompletní sortiment značky Valeo

Společnost Valeo je jedním z nejvýznamnějších výrobců autodílů na světě. Dosahuje obratu vyššího než             
16 mld. EUR (z toho 87% tvoří prvovýroba, 13% aftermarket). 
 

Valeo působí ve 30 zemích světa, má celkem 155 výrobních 
závodů a 58 vývojových CENTER. V České působí 4 výrobní 
závody (Rakovník, Žebrák, Humpolec, Podbořany) a jedno 
vývojové centrum v Praze. 
 

Jsme si vědomi popularity a kvality produktů značky Valeo, a 
proto bylo naskladněno více než 550 položek (více než 1500 
kusů). Nejvíce prodejné položky budou skladem i na pobočkách 
AD PARTNER. Skladová zásoba bude neustále optimalizována. 
 

Produktové skupiny v nabídce AD PARTNER CZ&SK, a. s.: 

1. Spojkové sady, setrvačníky, náhradní díly pro spojky 

2. Stěrače Valeo i SWF (SWF = 2. značka Valeo určená pro prvovýrobu) 

3. Světla 

4. Startéry & alternátory, alternátorové volnoběžky, náhradní díly startérů                 

& alternátorů 

5. Díly klimatizací, kompresory, čističe klimatizací 

6. Autoelektrika (cívky, zapalovací kabely, snímače, váhy vzduchu, EGR ventily, 

parkovací senzory, parkovací asistenty), vstřikovací ventily 

7. Filtry (kabinové) 

8. Přepínací páčky 

9. Chladiče, kondenzátory, díly chlazení, vodní čerpadla 

10. Stahovačky oken 
 

Valeo u AD PARTNER CZ&SK, a. s.: 

➢ Objednávání:  1x za 14 dní 
➢ Termín dodání: 21 dní 
➢ Expres: na poptávku, zatím ne plošně 

 

VALEO = ORIGINÁL 

Mnoho položek, které dodává Valeo na trh aftermarket, je IDENTICKÝCH s díly prvovýroby. 
Jiné se liší pouze tím, že nemají LOGO značky výrobce vozidla, nicméně jsou vyráběny ve stejné továrně, na 
stejné lince a za použití stejného materiálu jako u položek, které jsou Valeem dodávány do prvovýroby. 
Některé díly, které jsou dodávány na aftermarket, jsou dokonce lepší než v prvovýrobě (typicky – cívky Valeo 
pro francouzské vozy). 
 

Valeo produkty: 
• Prvovýrobní kvalita 

• Příznivé ceny produktů 

• Široký sortiment pro aftermarket 

• Použití nejmodernějších technologií 

• Vysoká životnost dílů 

• Široké pokrytí trhu 



 

 

 

představují nový modul “Žárovky” 

 
Autodata spustila zcela nový technický modul určený pro výměnu 
žárovek.  
 

Osvětlení moderních vozidel se stalo složitějším a to, co bylo kdysi 
rychlou a snadnou prací, vyžaduje nyní doplňující informace a pokyny pro 
přístup a pro postup výměny.  
 
Nový modul usnadní technikům nalézt ty informace o žárovkách, které 
právě potřebují - od tradičních žárovek až po moderní LED osvětlení. 
 
Modul je navržen tak, aby poskytl profesionálním mechanikům snadný přístup k přesným údajům o výměně 
žárovek a snížilo se riziko poškození nákladných osvětlovacích jednotek. 
 
Stejně jako poskytování montážního návodu pro každý typ žárovky, obsahuje modul i stupnici, která určuje 
obtížnost výměny.  
 

 
 
Jako u mnoho dalších aspektů moderních vozidel, stávají se i jejich osvětlení složitějším.  
 
Díky zvyšující se popularitě LED světlometů a díky ještě silnějším a účinnějším laserovým světlům, které se již 
objevují ve vozidlech jako je BMW i8, bude výměna žárovek dnes i v budoucnu vyžadovat mnohem více přesných 
informací pro bezpečnou výměnu špičkových osvětlovacích systémů.  
 
Zvolte                      a budete připraveni za pouhých 500Kč měsíčně!  
 
Vedle dalších 34 technických modulů, jako jsou servisní plány, technické specifikace, časy oprav, kódy 
diagnostických poruch, schémata zapojení pojistek a relé, je i modul žárovky navržen tak, aby pomohl technikům 
ušetřit čas a zvýšit efektivitu jejich servisu. 
 
 
 


