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ÚJ TERMÉKEK

FÉKRENDSZER
A termékválaszték jelentős 
kibővítésének köszönhetően 
az Eurorepar fékalkatrészek 
mára az Európában közlekedő 
gépjárművek 90%-ának az igényeit 
lefedik.

KUPLUNG
3P kuplungszettek: 
az „all-in-one” megoldás 
(kuplungtárcsa, kuplungszerkezet 
és mechanikus vagy hidraulikus 
kinyomócsapágy).

GENERÁTOROK 
ÉS ÖNINDÍTÓK
Új, gyári felújított alkatrészekből 
álló termékcsalád, felár nélkül. 
Kétszer annyi gépjármű igényeit 
képes kielégíteni, mint a korábbi.

GUMIABRONCSOK
Az Eurorepar Reliance 
nyári gumikat a PSA és Distrigo 
alkatrészközpontokban tároljuk. 
13”-tól 17” abroncsig 39 különböző 
méretben kaphatók. 

• Eleget tesznek 
a jó ár-érték arányt kereső 
ügyfelek elvárásainak

 Szuperszettek: 
„all-in-one” csomag egymással 
műszakilag kompatibilis elemek-
kel (szíj, feszítők és vízpumpa) 
= logisztikailag és anyagilag is 
előnyösebb megoldás.

 Részecske és aktív szén:
az új Eurorepar utastéri szűrők 
az utasok jó közérzete érdekében 
a legfi nomabb részecskéket is 
képesek kiszűrni.

 Stop&Start akkumulátorok:
4 akkumulátorból álló, könnyen 
áttekinthető kínálat több mint 
30000 féle felhasználásra.

 Fékbetétek: 
hatékony zajcsillapító rendszerek 
és speciális rezgéscsillapító 
lemezek.

 Lengéscsillapítók: garantált 
menetteljesítmény a kétcsöves 
gáztöltéses technológia jóvoltá-
ból. Átfogó márkafüggetlen kínálat 
több mint 36000 féle felhasználásra.

 Izzók és izzókészletek: 
12 cikkszámból álló, könnyen 
áttekinthető márkafüggetlen 
kínálat, benne a legkeresettebb 
cikkszámokkal.

 Hajtószíjkészletek: az egyes 
gépjárművekhez igazítva. A kész-
let tartalma: egy segédberendezé-
seket hajtó szíj, egy vagy több fu-
tógörgő, egy vagy több manuális 
vagy automata szíjfeszítő görgő.

GUMIABRONCSOK 

VEZÉRLÉS

SZŰRŐK 

GYÚJTÓ- ÉS 
INDÍTÓRENDSZER

FÉKRENDSZER

FELFÜGGESZTÉS, 
KORMÁNYMŰ 

LÁTHATÓSÁG

MOTORALKATRÉSZEK 

 Eurorepar Reliance:
időtálló, üzemanyag-takarékos és 
biztonságos abroncsok.

• Olajszűrők • Benzinszűrők 
• Gázolajszűrők • Légszűrők 
• Pollenszűrők

• Fékbetétek • Féktárcsák 
• Féktárcsák integrált csapággyal 
• Hátsó fékpofák • Fékcsövek 

• Ablaktörlő lapátok 
• Izzók

• Vezérműszíjak 
• Vezérműkészletek • Vízpumpák 
• Szuperszettek (vezérműkészlet 
+ vízpumpa) 

• Akkumulátorok • Stop&Start 
akkumulátorok • Generátorok 
• Indítómotorok • Gyújtógyertyák 
• Izzítógyertyák

• Lengéscsillapítók 
• Kerékcsapágyak • Gömbfejek 
és segédkarok • Gumiharangok 
• Hidraulikagömbök • Trapézok és 
lengőkarok • Ütközőszettek

• Segédberendezéseket hajtó
szíjak • Hajtószíjkészletek 
• Kuplungszettek

3 évesnél idősebb gépjárművek számára

MÁRKAFÜGGETLEN MEGOLDÁSAINK
A KÜLÖNBÖZŐ SZERVIZMŰVELETEKHEZ



SZAKIPARI FOLYADÉKOK
PROTECT C2 0W-30 motorolaj: 
a legmodernebb összetevőkből 
álló exkluzív keverék, mely teljes 
mértékben kompatibilis az új 
részecskeszűrőkkel (FAP) és 
a benzines katalizátorokkal. 
Kimagasló teljesítményt és kivételes 
védelmet biztosít a motornak.

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK
Első ablaktörlő lapátok: 
11 lapos, többpontos első ablaktörlő 
lapátból álló, könnyen áttekinthető 
kínálat, mely az Európában 
közlekedő gépjárművek 96%-ának 
az igényeit lefedi.

FUTÓMŰ – KORMÁNYMŰ
Csapágyak: kedvezőbb ár és 
nagyobb lefedettség (190 helyett 
548 cikkszám).
Hidraulikagömbök: szélesebb 
választék jobb áron.

TARTOZÉKOK
Kormányhuzatok: 3 stílus, köztük 
egy kizárólag az Eurorepar termék-
családba tervezett kétszínű modellel.
Személyre szabott és univerzális 
üléshuzatok: ülésfelújítás olcsón, 
könnyen felhelyezhető huzatokkal.
Padlószőnyegszettek: 
vezetőoldalon rögzítőrendszerrel.

• Szerszámkocsi szerszámokkal 
vagy anélkül • Termékbemutató 
állványok (többféle termékhez 
használható bemutatóállvány, 
1 ill. 10 abroncs tárolására al-
kalmas állvány, új ablaktörlőla-
pát-bemutató állvány stb.). 

 Ablakemelők: a főbb piaci 
követelményeknek eleget tevő, 
322 cikkszámból álló kínálat.
Az Eurorepar alkatrészcsalád 
minden tagjából jobb és bal oldali 
változat is rendelkezésre áll.

 MTF 75W sebességváltó-olaj: 
nagy kenőerő, alacsony súrlódás, 
jobb viszkozitás = tényleges 
üzemanyag-megtakarítás!

 Féktisztítók: A „mini-jet” 
szórófej minden helyzetben 
(fejjel lefelé fordított fl akonnál is) 
maximális hatékonyságot biztosít.

 Új tartozékkínálat: 
használt autók felújítására ideális.

 Klímakondenzátorok: 
a kiegészítő eladások 
(segédberendezéseket hajtó 
szíj, fl exibilis és egyéb csövek, 
pollenszűrő stb.) növelésére 
különösen alkalmas 
termékcsalád.

 Új kéziszerszám-választék 
az Eurorepar szerszámkocsihoz.

 Lambdaszenzorok: 
11 cikkszámból álló, könnyen 
áttekinthető kínálat közel 
1000 féle felhasználásra.

 Kézifékkábelek: 
293 minőségi alkatrész.

SZERVIZKELLÉKEK

KAROSSZÉRIA

SZAKIPARI 
FOLYADÉKOK* 

SZAKIPARI 
SEGÉDANYAGOK

TARTOZÉKOK 

KLÍMABERENDEZÉS

KIPUFOGÓRENDSZER

KÁBELEK

• Ablakemelők 
• Emelők

• Szakipari termékek széles 
választéka • Gumiabroncsokhoz 
való termékek • Zsírtalanító 
szerek • Csavarlazítók 
• Zsírzóanyagok és tisztítószerek 
• Védő- és tömítőanyagok

• Klímakondenzátorok 
• Szárítótartályok

• Kuplung-, sebességváltó- és 
kézifékkábelek

• Kipufogócsövek és dobok 
• Katalizátorok 
• Részecskeszűrők 
• Lambdaszondák 

• Kormányhuzatok 
• Üléshuzatok 
• Padlószőnyegek

• Motorolajok • Sebességváltó-
olajok • Fagyálló és 
hűtőfolyadékok • Ablakmosó 
folyadék • Fékfolyadékok

KAROSSZÉRI

kemelők • 

(*) A motorolajak forgalmazásának várható dátuma: 2019. év vége



AMIT VÁLLALUNK:

AMIT NYÚJTUNK:

(*) A Citroën, DS, Peugeot és Euro Repar Car Service szervizhálózatok esetében 
az alkatrészekre ÉS a munkadíjra 2 éves jótállás vonatkozik.

HÓDÍTSA MEG 
A MÁRKAFÜGGETLEN 
GÉPJÁRMŰVEK PIACÁT!

VERSENYKÉPES ÁRAK
Az Eurorepar alkatrészeket versenyképes áron 
nyújtjuk Ön és ügyfelei számára.

GARANTÁLTAN 
PROFI MINŐSÉG

Jelentősen megújult az Eurorepar kínálat:
a termékek, a beszállítók, az árak.
• Gondosan kiválasztott beszállítók
• Rendszeresen ellenőrzött alkatrészek
• Az alkatrészcsaláddal kapcsolatos minőségügyi mutatók 

folyamatos elemzése
•  Gyártási vagy anyaghiba esetén valamennyi alkatrészünkre 

2 év* jótállás
• Hamisítás elleni védelem: biztonsági címkék a csomagoláson

TELJESÍTMÉNY 
AZ ÜGYFELEK SZOLGÁLATÁBAN

Az Eurorepar alkatrészkínálat szorosan megfelel 
a piaci elvárásoknak és messzemenően kielégíti 
az európai gépjárművek többségének igényeit.
•  Folyamatos alkalmazkodás a piaci trendekhez és a szervizek 

igényeihez

• Az alkatrészcsaládok ésszerűsítése: ugyanaz az alkatrész több 
gépjárműhöz

• Alkatrészeink teljesítményének ellenőrzése

HÓ
A 
G

ELÉRHETŐSÉG
Alkatrészeink a PSA központi alkatrészraktáraiban és a Distrigo alkatrészközpontokban 
vannak készleten.
• Könnyen elérhető, gazdag árukészlet az alkatrészek gyors rendelkezésre állásának biztosítása érdekében

•  Naponta többszöri szállítás

TANÁCSADÁS & ÉRTÉKESÍTÉSI TÁMOGATÁS

A Service Box online rendelési 
felületen a megfelelő alkatrészek 

mellett az árakat, a termékek 
elérhetőségét és sok egyéb információt 

is megtalál.

Forgalmazóján keresztül – 
értékesítési munkatársaink és 
telefonos ügyfélszolgálatunk 

(call center) révén – folyamatosan 
a rendelkezésére állunk.

A www.eurorepar.com weboldal 
rengeteg tájékoztató anyaggal szolgál 
(termékismertetők, összehasonlítások, 

megfelelési táblázatok stb.).

http://public.servicebox-parts.com
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