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Novinka v nabídce AD PARTNER:
NNa trhu náhradních dílů nejen v ČR, je po sortimentu 
NGK opravdu velká poptávka. Proto jsme tento sortiment 
naskladnili a uvedli na trh.

Sídlo NGK je ve městě NAGOYA (Japonsko), ve světě je ve 
29 výrobních center  a 41  společností, zaměstnáno je celkem 
cca 14 500 zaměstnanců.

V nabídce máme KOMPLETNÍ sortiment NGK, téměř 6000 
objednacích čísel. Na centrálním skladu máme aktuálně více 
než 150 položek (přibližně 1600 kusů). Nejvíce prodejné 
položky máme skladem i na našich pobočkách.

KOMPLETNÍ SORTIMENT NGK

NOVĚ V NABÍDCE

• Zapalovací svíčky
(pro osobní automobily, motorky, lodě, průmysl,…)

• Žhavicí svíčky

• Díly zapalování
(zapalovací kabely, cívky)

• Díly řízení motoru
(lambda sondy; snímače EGT, tlaku sacího potrubí, 
rychlosti, otáček vačkové a klikové hřídele, váhy 
vzduchu,…)

Kompletní sortiment NGK
v nabídce AD PARTNER:

SVÍČKY
ŽHAVIČE
AUTOELEKTRIK

A
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NGK: specialista na svíčky, žhaviče, autoelektriku
80 let zkušeností s výrobou produktů z keramiky znamená, že NGK zapalovací svíčky jsou považovány opravdu 
za nejlepší, jejich „japonská“ kvalita a vlastnosti překračují parametry OE. NGK má však dlouholeté zkušenosti 
i s výrobou žhavicích svíček (zejména keramických), a ostatních dílů autoelektriky.než 150 položek (přibližně 
1600 kusů). Nejvíce prodejné položky máme skladem i na našich pobočkách.

NGK dodává zapalovací, žhavicí svíčky i díly Autoelektriky do prvovýroby mnoha evropských i japonských automobilek (Škoda, 

VW, Toyota, BMW, Mercedes, Peugeot, Citroen, Opel-GM, Fiat, a mnoho dalších).

NOVĚ V NABÍDCE

Tipy pro servisy
• Zapalovací, ale i žhavicí svíčky se vyplatí měnit 

preventivně, protože se může předejít drahým 
opravám  

• Motory Zetec, Duratec, Duratec Sigma (benzínové 
Ford 1.4, 1.6): zapalovací svíčky NGK fungují 
perfektně

• ŠKODA/VW group: u některých motorů 2.0 TDI 
fungují bezproblémově, kromě originálních, jen 
žhavicí svíčky NGK 

• ŠKODA/VW group: u některých benzínových 
motorů fungují bezproblémově, kromě originál-
ních, jen lambda sondy NGK

• Díly NGK jsou montovány do prvovýroby nejen 
japonských vozů

• Snímače EGT (teploty výfukových plynů) v nabídce 
NGK vyrábí pro aftermarket pouze NGK

Dodavatel NGK EUROPE byl oceněn
ADI (AUTO DISTRIBUTION INTERNATIONAL)
jako TOP BRAND 2018

Věděli jste že:


