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AKČNÍ CENY
na aftermarketové díly klimatizace

DÁREK K fiLtrům
Ke každému uhlíkovému filtru COrtECO čistič klima CArAmBA ZDArmA.

Objednací kód  Popis dílu  Dovavatel Běžná MOC Akční cena Akční sleva

V699357 ŠKODA OCTAVIA 2004-/ kompresor klimatizace VALEO 7790 Kč 4285 Kč 45 %

DEN DCP32005 ŠKODA FABIA 1999-/ kompresor klimatizace DENSO 8290 Kč 5803 Kč 30 %

DEN DCP32060 ŠKODA OCTAVIA 2012-/ kompresor klimatizace DENSO 9197 Kč 6438 Kč 30 %

ELT 51-0600 ŠKODA FABIA 2007-/ kompresor klimatizace ELSTOCK 6691 Kč 4684 Kč 30 %

8FC 351 301-534 ŠKODA FABIA 1999-/ kondenzátor BEHR-HELLA 2069 Kč 1448 Kč 30 %

8FC 351 036-384 ŠKODA OCTAVIA 1996-/kondenzátor BEHR-HELLA 1980 Kč 1386 Kč 30 %

8FC 351 343-111 ŠKODA OCTAVIA 2012-/ kondenzátor BEHR-HELLA 4870 Kč 3409 Kč 30 %

8FT 351 200-151 ŠKODA OCTAVIA 2004-/ sušič klimatizace BEHR-HELLA 856 Kč 599 Kč 30 %

8FK 351 340-981 RENAULT MASTER 2004-/kompresor klimatizace BEHR-HELLA 7489 Kč 3745 Kč 50 %

ELT 51-0395 VOLKSWAGEN TOUAREG 2002-/kompresor klimatizace ELSTOCK 9391 Kč 4696 Kč 50 %

DEN DCP32068 VOLKSWAGEN CRAFTER 2006-/kompresor klimatizace DENSO 10 910 Kč 5455 Kč 50 %

V813140 VOLVO V70 2007- /kompresor klimatizace VALEO 11 980 Kč 5990 Kč 50 %

A DA 5011D DACIA LOGAN 2011-/kondenzátor AVA 4845 Kč 2423 Kč 50 %

A KA 5102 KIA CEED 2006-/kondenzátor AVA 2980 Kč 1490 Kč 50 %

8FC 351 302-571 VOLVO-S40/V50 2004-/kondenzátor BEHR-HELLA 3206 Kč 1603 Kč 50 %

8FC 351 317-654 VW TRANSPORTER 2003-/kondenzátor BEHR-HELLA 3293 Kč 1647 Kč 50 %

V814190 BMW F30/F80  2011-/kondenzátor VALEO 4080 Kč 2040 Kč 50 %

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
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50% slEva nA všEChny AftErmArKEtOvé DíLy KLimAtiZACE nA OsOBní vOZy, KrOmě pOLOžEK nA vOZy 
šKODA. nA všEChny AftErmArKEtOvé DíLy KLimAtiZACE nA vOZy šKODA BuDE slEva 30 %.
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lED aku svítilna 360°

lED aku svítilna 360°

lampa lED otočná

lampa vysoce odolná

lED aku svítilna

lampa lED na kapotu

lampa COBUs COD lED

lampa přenosná

Akční cena
999 Kč bez DPH

Akční cena
499 Kč bez DPH

Akční cena
999 Kč bez DPH

Akční cena
249 Kč bez DPH

Dílenské lampy

...a něco z

Objednací kód:
sEa lED3602 Objednat

Akční cena 
1290 Kč bez DPH

Objednat

Objednací kód:
sEa lED307

Akční cena
790 Kč bez DPH

Objednací kód:
sEa lED360 Objednat

Akční cena
1590 Kč bez DPH

Objednací kód:
sEa lED136 Objednat

Akční cena
1490 Kč bez DPH

Objednací kód: ll 261800 Objednat

Objednací kód:
ll 334559 Objednat

Objednací kód: ll 96Objednací kód: ll 111372 ObjednatObjednat

https://maxi.elit.cz/product/detail/27346435/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/27348185/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/27348275/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/29999362/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/23484861/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/31300946/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/12584940/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/12584935/context:0


–  Pěnový prostředek pro čištění a dezinfekci klimatizace v automobilech, 
ale i běžných ventilačních systémech. 

– Použití:
 Účinný pěnový čistič systému klimatizace (A/C)
 K důkladnému čištění a dezinfekci klimatizace.

– Výhody:
 Snadno a rychle odstraňuje zápach a bakterie.
 Kompletně ničí bakterie a plísně a zabraňuje dlouhodobě jejich vzniku.

Čistič klimatizace 
pěna 400 ml

Akční cena 
109 Kč bez DPH

Objednací kód: XT aCC400 Objednat

...a něco z
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https://maxi.elit.cz/product/detail/15860656/context:0
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DÁREK
K fiLtrům CORTECO

Zde naleznete základní informace a argumentace, týkající se kabinových filtrů COrtECO:

Ke každému zakoupenému kabinovému filtru COrtECO s aktivním uhlím čistič klimatizace 
CArAmBA perfekt Klima zdarma (za 1 Kč).
Uhlíkové kabinové filtry CORTECO poznáte podle objednacího kódu začínajícího písmeny – CC.

1. proč jsou vozy vybaveny kabinovým filtrem a jak často filtr měnit?

Zjednodušeně řečeno, výrobci automobilů začali vozy vybavovat kabinovými filtry přibližně od 90. let minulého století, 
s cílem nabídnout pasažérům – zákazníkům – větší komfort a ochranu před znečištěným vzduchem, vstupujícím do 
kabiny přes ventilační a klimatizační systém vozu. Jaké jsou hlavní funkce kabinového filtru:
•	 Zdraví a komfort: za posledních 30 let se počet alergiků v naší populaci více než zdvojnásobil a více než 25% 

populace je alergické na pyl, prach a mnohé další alergeny, volně se pohybující vzduchem. Právě kvalitní kabinový 
filtr chrání posádku vozu proti pylu, prachu, sazím a  dalším nečistotám a pro alergiky a astmatiky je účinný 
kabinový filtr klíčovým komponentem, přispívajícím k ochraně jejich zdraví a jejich bezpečné a pohodové jízdě. 

•	 Hygiena: účinný kabinový filtr také brání usazování nečistot a baktérií na vnitřní straně oken, v  topení, ve 
ventilačním a klimatizačním sytému vozu. 

•	 Bezpečnost: kabinový filtr, který je pravidelně měněn za nový, přispívá k zajištění dobrého výhledu z vozu 
(zanesený kabinový filtr způsobuje za určitých klimatických podmínek zamlžování 
oken). Čistý vzduch v interiéru také přispívá k  celkové pohodě řidiče (a pasažérů), 
snížení jeho únavy a tím zároveň i k bezpečnosti jízdy.

•	 Vozidlo: pravidelná výměna kabinového filtru chrání topení, ventilační a klimatizační 
systém vozu a může tak prodlužovat jejich životnost, a v konečném důsledku šetřit 
dodatečné náklady na údržbu.

Řada motoristů třeba ani netuší, že nějaký kabinový filtr v jejich autě existuje. A právě 
zde je vaše důležitá role, vysvětlit zákazníkovi funkci kabinového filtru a doporučit nebo 
lépe automaticky provést jeho výměnu.  Protože kabinový filtr (ostatně jako každý filtr) 
podléhají opotřebení, resp. postupné akumulaci nečistot, závislému na provozních 
podmínkách, je nezbytné tento filtr nejméně každých 15 000 km nebo jednou ročně 
vyměnit za filtr nový, v originální kvalitě.

Nabídka platí do vyčerpání zásob dárků. obj. č. CmB 64501101
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2. Kabinový filtr COrtECO s aktivním uhlím – optimální ochrana posádky!

CORTECO v zásadě nabízí dva typy kabinových filtrů: za prvé, standardní filtr, chránící posádku vozu před pevnými částicemi, 
a za druhé, filtr s dodatečnou absorpční vrstvou aktivního uhlí.  Právě kabinový filtr s aktivním uhlím se dá považovat 
za optimální filtr vzduchu, vstupujícího do interiéru. Jeho jedinečný přínos spočívá v dodatečné ochraně před emisemi 
z dopravy a průmyslu (např. uhlovodíky, NOx, SO2), před dráždivým ozónem a dalšími škodlivými nebo nepříjemnými plyny. 
Vrstva aktivního uhlí absorbuje i nepříjemné pachy zvenčí, např. ze zemědělských hnojiv, z kanalizace, ale i z nemrznoucích 
a čistících přísad ostřikovacích kapalin aj. Cenový rozdíl mezi standardním filtrem a filtrem s aktivním uhlím je maximálně 
v řádu pár stokorun, ale přínos pro ochranu zdraví pasažérů je nesrovnatelně větší. Navíc, zdraví se penězi vyvážit nedá!

Nezapomeňte: kabinový filtr vozidla je nutné měnit každých 15 000 km nebo ales-
poň jednou ročně za filtr nový (nejlépe CORTECO s aktivním uhlím).

Jaké jsou hlavní výhody kabinových filtrů COrtECO pro vás a vaše zákazníky?

V nabídce ELIT naleznete více než 650 referencí kabinových filtrů CORTECO prakticky 
pro všechny modely osobních, lehkých užitkových i nákladních vozidel. Detailní 
aplikace naleznete v elektronickém katalogu ELIT eCAT, 
www.maxi.elit.cz  (hledejte v sekci „Filtry“ – „Kabinový filtr“).

•	 Špičková účinnost díky nejmodernější filtrační technologii používající vícevrstvé filtrační médium.
•	 OE kvalita dodavatele kabinových filtrů č. 1, potvrzená dodávkami pro většinu světových automobilek.
•	 Filtry perfektně pasující do příslušného vozidla.
•	 Montážní návod v každém balení.
•	 Spokojení zákazníci a rostoucí prodeje.

https://maxi.elit.cz/

