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KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK XR
Li-Ion 10,8 V 1,5 Ah
Extrémně kompaktní a lehká konstrukce.
Možnost nastavení 15 poloh pro hodnotu momentu, 24 Nm max.
Plynulá regulace otáček, elektronická brzda motoru.
Kompaktní rychloupínací sklíčidlo 10 mm s jednou objímkou a automatickým zajištěním hřídele.
Diodové osvětlení pracovního prostoru.
Zdokonalená ergonomická konstrukce a gumová rukojeť.
Baterie Li-Ion umožňuje jednoduché vkládání a vyjímání.
Ocelová příchytka na řemen a silný magnetický držák nástrojů.
Součástí dodávky jsou 2 baterie XR Li-Ion 10,8 V 1,5 Ah a univerzální nabíječka pro použití
s nasunovacími bateriemi XR Li-Ion s napájecím napětím 18 V, 14,4 V a 10,8 V.
Hmotnost 1,1 kg.

Kód zboží: DW DCD710S2
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Loap outdoor vybavení pro 2 osoby
(stan, 2× spacák, 2× karimatka)

STAN TEXAS / TL1110
• Dvouplášťový kopulovitý stan LOAP s apsidou vhodný pro turistiku a cykloturistiku. 2-prutová vnitřní konstrukce.
• vnější stan
100% Polyester DryTech zátěr, vodní sloupec 1000 mm, přelepené švy
• vnitřní stan
100% Polyester breathable – prodyšný
• podlážka
vrstvený polyethylen
• konstrukce
7,9 mm sklolaminátové tyčky
• funkční vlastnosti 2 ventilační otvory
• rozměry – zabalený 45 × 17 cm
• počet osob
2
SPACÁK IRON / SP402
• Lehký spací pytel LOAP vhodný pro letní období.
• vrchní materiál
Polyester
• vnitřní materiál
Polyester
• náplň
Grade G 6D
• rozměry
220 × 80 × 55 cm
• rozměry - zabalený 20 × 38/28 cm

KARIMATKA VALLEY / KS1002
• Samonafukovací karimatka LOAP poskytující komfort při spánku v nerovném terénu.
• vrchní materiál
Polyester 75D/pvc
• rozměry
188 × 55 × 3,8 cm
• rozměry – zabalený 32 × 17 cm
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launch obd čtečka
Nejrychlejší diagnostika na trhu (do 8 sec. přečteny všechny paměti závad).
Komunikuje se všemi OBDII a EOBD protokolů kompatibilní s CAN (motorová jednotka).
Zobrazení live hodnot, zobrazuje zároveň 4 hodnoty.
Speciální test: I / M připravenost, MIL stav, lambda sondy atd.
Čtení a mazání DTC kódů.
Čtení identifikace vozidla.

Kód zboží: LACREADVI
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KOMPAKTNÍ 1/2“ RÁZOVÝ UTAHOVÁK XR
18 V Li-Ion 4,0 Ah
Extrémně kompaktní a lehká konstrukce umožňuje použití v omezených prostorech.
Přední skříň z hliníkové slitiny zaručuje lepší rozptyl tepla a prodlužuje životnost motoru.
Konstrukce inteligentního spínače zaručuje dokonalou ovladatelnost při práci (0 – 2 300 ot/min).
1/2“ ovládací čtyřhran umožňuje dokonalé upnutí nástroje a perfektní přenos síly.
Počet rázů – 2 700 za minutu, maximální utahovací moment 203 Nm.
Jasné bílé světlo 3 LED diod poskytuje lepší osvětlení pracovního prostoru.
Zdokonalená ergonomická konstrukce a gumová rukojeť zvyšují komfort obsluhy.
Ocelová příchytka na řemen a silný magnetický držák nástrojů zaručují pevné a bezpečné uložení.
Součástí dodávky jsou 2 baterie XR Li-ion 18 V 4,0 Ah a univerzální nabíječka pro použití s nasunovacími bateriemi
XR Li-Ion s napájecím napětím 18 V, 14,4 V a 10,8 V.
Sada dodávána v kompaktním a odolném boxu.
Hmotnost 1,3 kg.

Kód zboží: DW DCF880M2

5

HANDPRESSO AUTO SET + KÁVA

Jednoduchý kufřík pro snadnou přepravu kávovaru Handpresso Auto ESE včetně nezbytného příslušenství.
Skvělé espresso na cestách vás probere a dodá sílu pro další chvíle za volantem. S Handpresso Auto SETem
máte v jednom designovém kufříku schovaný drahocenný poklad – vše pro pravé espresso.
Handpresso Auto SET je decentní kufřík, který obsahuje:
• kávovar Handpresso Auto ESE,
• 2 průhledné nerozbitné šálky na esperesso,
• černý logovaný látkový ubrousek,
• prostor pro pody, cukr, lžičky...
•
•

rozměry: 25 × 18,5 × 9 cm,
hmotnost: 1560 g.
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GRIL Weber One-Touch premium 47

Gril Weber one touch Original 47 cm
One-Touch Original s tradiční Weber siluetou. Snadná obsluha, vysoká bezpečnost, jednoduchá údržba a vysoká odolnost,
s integrovaným teploměrem v poklopu a patentovaným One-Touch čistícím systémem, který spolu s větracím systémem
v poklopu reguluje teplotu v grilu, díky čemuž není již potřeba dále nastavovat výšku grilovacího roštu!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

One-Touch System z nerezavějící oceli: pro snadné vyčištění od popela a regulaci
žáru bez potřeby výškového nastavení grilovacího roštu .
Miska na popel: k zachycení popela a malých kousků dřevěného uhlí.
Integrovaný teploměr v poklopu: ke kontrole teploty během grilování.
2 úchyty z duroplastu s tepelným štítem: absolutně odolný vůči teplotám
a povětrnostním vlivům.
Chromované grilovací rošty: stabilní a lehko čistitelné.
Držák přivařený k poklopu: drží poklop na okraji kotle – při zapalování, nebo
další činnosti.
Držák poklopu s tepelným štítem: pro bezpečnou obsluhu grilu.
Dávkovač briket: přesné a spolehlivé zajištění množství briket.
2 palivové přepážky: vhodné pro nepřímou grilovací metodu.
Barva: černá.

Brikety Weber
•
Weber brikety Premium jsou vysoce kvalitní brikety, které se vyznačují dlouhým
hořením a rovnoměrným žárem. Hoří až 4 hodiny a jsou tak vhodné pro přípravu
několikachodových menu nebo velkých kusů masa, např. krůty. Brikety Premium
jsou k dispozici ve dvou baleních po 3 nebo 7 kg.

8

atera strada sport 2

Zadní nosič bicyklů STRADA SPORT M 2
K montáži na tažné zařízení (kouli).
•
Montáž za 10 sekund.
•
Hmotnost 13,5 kg.
•
Kompaktní design (1 m).
•
Nový upínací mechanizmus pro upnutí bez námahy.
•
100% komfort při nakládání kola.
•
Maximální náklad 60 kg.
•
Vhodné pro elektrokola.
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Loap outdoor vybavení pro 4 osoby
(stan, 4× spacák, 4× karimatka)

STAN Tomma evo / TO1011
• Dvouplášťový kopulovitý rodinný stan LOAP s prostornou předsíní a 2 ložnicemi.
• 4-prutová konstrukce s velkým úložným prostorem a kapsářem umístěným mezi ložnicemi.
• Vnější stan
100% Polyester Diamond graphic, DryTech zátěr, vodní sloupec 3000 mm, přelepené švy.
• Vnitřní stan
100% Polyester breathable – prodyšný.
• Podlážka
100% Polyester oxford, vodní sloupec 5000 mm.
• Konstrukce
11 mm durawrapové tyčky.
• Funkční vlastnosti 3 velké ventilační otvory.
• Rozměry – zabalený 70 × 23 cm.
• Počet osob
4+2.
SPACÁK IRON / SP40
• Lehký spací pytel LOAP vhodný pro letní období.
• Vrchní materiál
Polyester.
• Vnitřní materiál
Polyester.
• Náplň
Grade G 6D.
• Rozměry
220 × 80 × 55 cm.
• Rozměry – zabalený 20 × 38/28 cm.

KARIMATKA VALLEY / KS1002
• Samonafukovací karimatka LOAP poskytující komfort při
spánku v nerovném terénu.
• Vrchní materiál
Polyester 75D/pvc.
• Rozměry
188 × 55 × 3,8 cm.
• Rozměry – zabalený 32 × 17 cm.

10 thule box motion 800 (černá lesk)
Thule Motion 800
Pohodlný a nejprostornější střešní box. Design zajišťující nejefektivnější využití prostoru. Předem nainstalovaný rychloupínací
systém Power-Click s integrovaným indikátorem momentu utažení pro rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou. Oboustranné
otevírání s vnějšími držadly pro pohodlnou montáž, nakládání i vykládání. Centrální zamykací systém poskytuje maximální
bezpečí. Komfortní klíč Thule je možno vyjmout pouze tehdy, jsou-li zavřeny všechny uzamykací body.
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pygmy SE ZABUDOVANÝM
12 výčep
kompresorEM
•

Pivní chlazení PYGMY 20 je určeno k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání
kvalitně vychlazeného piva.
• Svým výkonem je vhodný pro zahradní párty, trvalé domácí používání nebo jako
mobilní výčep.
• Kompletní konstrukce a šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Moderní technologie
chladícího systému využívá vstupní energii k přímému chlazení pomocí kontaktního,
suchého thermobloku. Použité materiály jsou zárukou dlouhé životnosti , funkčnosti,
nízké energetické náročnosti a splnění požadavků hygienických norem – označení CE.
• Pygmy 20 byl označen odbornou veřejností jako pivní chladič do 25 l / hod s nejlepším
poměrem ceny–výkonu–kvality–rozměru.
• Model Pygmy je naprosto nejmenším 160 mm × 250 mm × 330 mm (Š × H × V)
chladičem sudového piva o výkonu 20–25 l.
• Výčep již obsahuje kompresor – k čepování již napotřebujete nic dalšího.

13 spotter gyspot 230
•
•
•

•
•

Vyrovnávač plechu GYSPOT PRO 230 je ideálním pomocníkem pro malé až střední poškození karoserie, jako jsou například opravy důlků
od krup, podélně prohlubně, nebo promáčkliny.
Přístroj je natolik výkonný, že jej lze použít i na opravy moderních vysokopevnostních karoserií.
Součástí balení jsou dvě kladiva:
1. Automatické kladivo – rychlé navaření hrotu do nerovnosti na karoserii a následné vyrovnání pomocí rázů.
2. Manuální kladivo – pro navaření různě tvarovaných hrotů, nebo speciálních oček, do kterých se následně
uchytí háky vyrovnávacího rámu.
Jedná se o univerzální přístroj, pomocí kterého lze vyrovnat i těžce dostupná místa karoserie.
Velmi jednoduchá obsluha – je třeba pouze nastavit svařovací proud a typ navařovaného hrotu.

Kód zboží: GS GYS 052178

TATO AKCE JE URČENA PRO SERVISY

www.elit.cz

4. kategorie odměn

14 blata mini čtyřkolka
Jízda na 4 kolech pro všechny bez výjimky BLATA MidiQuadard je sice
mrňous, ale zažijete s ním POŘÁDNÝ ODVAZ. Síla, dravost a hbitost
schované do zábavné čtyřkolky. Moderní vzhled, snadné ovládání,
jednoduchá údržba a příležitost zkusit triky, které vás jen napadnou.
•
•
•
•
•

Motor
Zdvihový objem
Výkon
Kroutící moment
Hmotnost

vzduchem chlazený dvoudobý jednoválec.
40 ccm.
2,5 kW / 8000 ot./min.
3,5 Nm / 6400 ot./min.
29 kg.

15 set kärcher – wap + vysavač
Vysokotlaký čistič 5.530
•
Mobilní vysokotlaký čistič KÄRCHER K 5.530 v novém vertikálním designu se 140 bar a 460 l/h si poradí
i s pevně ulpívajícími nečistotami. Pro pravidelné používání a zvýšené nároky na výkon a design.
•
KÄRCHER K 5.530 je vyznamenán známkou Efficiency Label do Fraunhoferova institutu za obzvláště
energeticky úsporný provoz.
•
Čistič KÄRCHER K 5.530 je vybaven tlakovým spínačem (automatické vypnutí motoru), který vypne a zapne
motor uzavřením či otevřením ruční stříkací pistole. Tím se ušetří nejen zbytečné chození ke stroji, ale také
podstatně klesá spotřeba vody a elektrické energie, šetří se čerpadlo a životní prostředí.
•
Rotační tryska, která v sobě spojuje výhodu bodového a plochého paprsku a tak v krátkém čase dosáhne
vynikajícího výsledku čištění.
•
Také je vybaven vysokotlakou hadici 6 m a integrovaným jemným vodním filtrem.

Kód zboží: KA K 5.530 T400 SE

Vysavač NT 35/1 Ap

•
•
•
•
•

Snadno ovladatelný, profesionální vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot určený
k mobilnímu používání.
Plochý skládaný filtr umožňuje optimální využití nádoby.
Díky poloautomatickému čištění filtru ApClean zůstává filtr neucpaný.
Kompaktní konstrukce zajišťuje lehkou, pohodlnou přepravu zařízení.
Při vysávání tekutin elektronická kontrola hladiny automaticky vypne vysavač, jakmile je
dosaženo maximálního stavu naplnění.

Kód zboží: KA NT 35/1 AP

TATO AKCE JE URČENA PRO SERVISY
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16 dílenský vozík
•
•
•
•
•

Dílenský vozík s moderním designem.
Vozík má 6 zásuvek s kuličkovými ložisky.
Konstrukce je z ocelového plechu, hrany vozíku a madla jsou pogumované.
Zásuvky mají nosnost 20 kg a jsou 100% vysouvací.
Lze dokoupit moduly Force z širokého výběru v ecat Elit.

6. kategorie odměn

17 Garden party výbava

a ZDARMA na rozjezd 40 piv z Rohozce!

Výčep Pygmy 20/K
• Pivní chlazení PYGMY 20 je určeno k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva.
• Svým výkonem je vhodný pro zahradní párty, trvalé domácí používání nebo jako mobilní výčep.
• Kompletní konstrukce a šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Moderní technologie chladícího systému využívá vstupní
energii k přímému chlazení pomocí kontaktního, suchého thermobloku. Použité materiály jsou zárukou dlouhé životnosti ,
funkčnosti, nízké energetické náročnosti a splnění požadavků hygienických norem – označení CE.
• Pygmy 20 byl označen odbornou veřejností jako pivní chladič do 25 l / hod s nejlepším poměrem ceny–výkonu–kvality–
rozměru.
• Model Pygmy je naprosto nejmenším 160 mm × 250 mm × 330 mm (Š × H × V) chladičem sudového piva o výkonu
20–25 l.
• Výčep již obsahuje kompresor – k čepování již napotřebujete nic dalšího.
Gril Weber one touch Original 47cm
One-Touch Original s tradiční Weber siluetou. Snadná obsluha, vysoká bezpečnost, jednoduchá
údržba a vysoká odolnost, s integrovaným teploměrem v poklopu a patentovaným One-Touch čistícím
systémem, který spolu s větracím systémem v poklopu reguluje teplotu v grilu, díky čemuž není již
potřeba dále nastavovat výšku grilovacího roštu!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

One-Touch System z nerezavějící oceli: pro snadné vyčištění od popela a regulaci
žáru bez potřeby výškového nastavení grilovacího roštu.
Miska na popel: k zachycení popela a malých kousků dřevěného uhlí.
Integrovaný teploměr v poklopu: ke kontrole teploty během grilování.
2 úchyty z duroplastu s tepelným štítem: absolutně odolný vůči teplotám
a povětrnostním vlivům.
Chromované grilovací rošty: stabilní a lehko čistitelné.
Držák přivařený k poklopu: drží poklop na okraji kotle – při zapalování, nebo
další činnosti.
Držák poklopu s tepelným štítem: pro bezpečnou obsluhu grilu.
Dávkovač briket: přesné a spolehlivé zajištění množství briket.
2 palivové přepážky: vhodné pro nepřímou grilovací metodu.
Barva: černá.
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18 telefon Samsung GALAXY Note 3 +
hodinky Samsung GALAXY Gear

Telefon Samsung GALAXY Note 3
•
Síť
2,5G (GSM / GPRS / EDGE): 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz
3G (HSPA+ 42 Mb/s): 850 / 900 / 1.900 / 2.100 MHz
4G (LTE, kat. 4, 150/50 Mb/s): až 6 různých skupin pásem (v závislosti na trhu).
•
Procesor
LTE: čtyřjádrový procesor 2,3 GHz
3G: čtyřjádrový procesor 1,9 GHz (větší) + čtyřjádrový procesor 1,3 GHz (menší).
•
Displej
5,7 palcový (144,3 mm) displej Full HD Super AMOLED (1.920 x 1.080).
•
Rozměry
151,2 × 79,2 × 8,3 mm, 168 g.
•
Snímače
Snímač gest, snímač zrychlení, geomagnetický snímač, gyroskop, snímač RGB
Snímač vzdálenosti, tlakoměr, teploměr a vlhkoměr, Hallův snímač.
Více na: http://www.samsung.com/cz/galaxynote3+gear.

Hodinky Samsung GALAXY Gear
•
Už jste někdy zmeškali hovor, protože jste neslyšeli telefon nebo jste ho neměli po ruce?
S hodinkami GALAXY Gear už žádný hovor nezmeškáte. Hovory můžete přijímat a uskutečňovat
přímo ze svého zápěstí.
•

Služby a funkce:

čas, zprávy SMS, hudba, fotoaparát, Smart Relay, S Voice, zaznamenávání
vzpomínek, hlasové poznámky, automatické zamčení, vyhledání zařízení,
ovladač médií, krokoměr, stopky, časovač, bezpečnostní asistence.

Více na: http://www.samsung.com/cz/galaxynote3+gear.

19 Kompresor orlík
•
•
•
•
•

Špičkový pístový kompresor SKS 17/250 prémiové řady ORLIK compressors ORIGINAL je vhodný pro
průmyslové použití a trvalý provoz.
Pístové kompresory s označením ORLIK compressors original jsou určeny pro průmyslové použití, trvalý
provoz.
Kompresory této řady najdou své uplatnění zejména v dílnách při použití stříkacích a ofukovacích pistolí
a při použití různorodého pneumatického nářadí.
Tyto kompresory slouží jako zdroj stlačeného vzduchu pro vzduchové rozvody, technologie balicí
techniky, pneuservisy, autoservisy, mycí linky a vzduchové spotřebiče (stříkací pistole, sponkovačky,
hřebíkovačky, vrtačky, brusky, sekací kladiva, utahováky apod.).
Kompresor má na výstupu z tlakové nádoby instalován kulový kohout.

Kód zboží: GS ORL 17/250SKS
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20 garážová vrata

Garážová vrata od renomované české firmy Kružík. Odměna bude předána ve formě voucheru v hodnotě 25 000 Kč
včetně DPH. Voucher je možné uplatnit u vybraných partnerů firmy Kružík po celé České republice i na Slovensku.

9. kategorie odměn

21 set space zouvačka + vyvažovačka
Montovačka pneumatik GA2240.20
•
Optimalizovaná montovačka na co nejlepší poměr cena/výkon.
•
Velmi odolná a masivní konstrukce zaručující vždy bezproblémový chod.
•
Velmi snadné odtlačení montážního ramene.
•
Tuhé upínací čelisti s širokým rozsahem upnutí kola.
•
Montážní hlava s integrovanou ochranou pro práci s koly z lehkých slitin.
•
Pro vnější uchycení kol o průměru 20“.
Vyvažovačka kol ER165H

•
•
•
•

Motorová vyvažovačka pro kola osobních vozidel určena zejména pro malé, nebo
střední autoservisy, nebo pneuservisy.
Základní model vyniká zejména skvělým poměrem cena/výkon.
Vyvažovačka je vybavena krytem na kola a přehledným LED displejem.
Součástí dodávky jsou také kleště na závaží, upínací matice, pravítko na měření šířky
kola a kužely na upevnění kola.

Kód zboží: SP GA2240.20 + SP ER165H

TATO AKCE JE URČENA PRO SERVISY
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9. kategorie odměn

22 enduro 125
•
•
•
•
•
•
•

Motor
Zdvihový objem
Výkon
Kroutící moment
Karburátor
Převodovka
Hmotnost

čtyřtaktní vzduchem chlazený jednoválec.
124 ccm.
10 kW / 9600 ot./min.
10.6 Nm / 8500 ot./min.
Walbro.
šestistupňová.
118 kg.

TATO AKCE JE URČENA PRO SERVISY
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10. kategorie odměn

23 zájezd do brAzílie
RIO DE JANERIO – Brazílie
Jedno z nejhustěji osídlených měst na světě, Rio de Janeiro, je známo jako cidade maravilhosa –
báječné město. Proslulé Rio, jak se městu také říká, je jedním z nejlépe položených měst světa.
Vmáčknuté mezi svahy zdejších hor a obklopené nekonečným oceánem totiž působí vskutku
impozantně. Místní obyvatelé – Cariocas – prý milují zábavu jako žádní jiní lidé. Pláže, samba,
pivo, fotbal a tradiční místní alkohol cachaca, to je jejich život. Obyvatelé Ria své město milují.
Nabízí se tu překrásné panorama, které snad každému musí vzít dech – jsou tu kuželovité hory,
zelený prales a záliv Guanabara.
Socha Krista je symbolem Ria, byla postavena v roce 1931, je 30 m vysoká, váží 1000 tun a stojí na
podstavci vysokém 7 metrů. 12. 10. 1931 se konalo první vysvěcení sochy, další velká slavnost se
konala 12. 10. 1981 za přítomnosti papeže Jana Pavla II.

Highlights zájezdu:
5 dnů, říjen 2014
Ubytování v luxusním hotelu **** přímo na pobřeží Copacabana. Smaozřejmostí je hotelový bazén
a vyhlídka na Rio.
Urca Hill (cukrová homole) – návštěva známé dominanty, na kterou se dopravíme lanovkou – 395 m.n.m.
Nádherný výhled na Rio.
Večeře ve vyhlášené restauraci – steaky.
Exkurze Jeepy do pralesa Floresta da Tijuca. Neskutečná fauna i flóra.
Večeře v Casa da Feijoada – Feijoada – národní jídlo s mnoha oblohami.
Corcovado – dominanta Ria – socha Krista Vykupitele.
Marius Crustáceos – restaurace s rybími specialitami.
Prohlídka koloniálního Ria – uličky, staré město..., Klášter Sao Bento.
Noční život a samba show v Plataforma.
Plavba na škuneru Saveiro ke krásným ostrovům s mnoha živočichy. Koupání na soukromé pláži.
Rozlučková večeře s živou hudbou v restauraci dekorované stylem Severní Afriky.

TATO AKCE JE URČENA PRO SERVISY
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podmínky pro účast v akci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akce trvá od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014.
Zákazník zapojený do této nabídky se zříká odměn, které jsou součástí souběžných akcí spol. ELIT CZ, s.r.o.
Navýšení obratu lze dosáhnout opakovaně a získat tak více cen.
Zákazník zapojením do akce dává souhlas se zasíláním informačních SMS a emailů.
Odměny nejsou soudně vymahatelné.
Odměny budou distribuovány do 3 měsíců od konce akce dle dostupnosti.
Odměny z akce budou zákazníkovi předány do 3 měsíců od skončení akce. Na základě realizovaného obratu v akci
bude zákazníkovi poskytnuta sleva ve výši MOC mínus jedna koruna.
Obrázky odměn jsou ilustrační, tiskové chyby vyhrazeny.
ELIT CZ, s.r.o., si vyhrazuje právo ve zvláštních případech (například vyčerpání skladových zásob) změnit konkrétní
modely odměn za jiné modely srovnatelné kvality a kategorie.
Body klasik, které zákazník získá za realizovaný obrat během kampaně, se po skončení kampaně zákazníkovi odečtou.
Platí pouze pro zákazníky, kteří získají odměnu.
Do obratu se nezapočítávají kategorie zboží: garážová technika, marketingové zboží, nákupy od vedle, pneumatiky,
kapaliny. (4201 až 4210, 4108, 4109, 4110, 6000 až 6010, 4003).
Platnost kupónů a jejich použití (DATART, BAUMAX) se řídí podmínkami jejich vydavatele. Elit CZ, s.r.o. neručí za změny,
které v průběhu akce učiní vydavatel kupónů.

TATO AKCE JE URČENA PRO SERVISY
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Kalendova 747/9a
500 04 H. Králové-Kukleny
t: 495 532 188, 495 532 157
f: 495 522 579
e: hradec@elit.cz

ELIT Hradec Králové

ELIT Břeclav

Na Zvolenci 3105/2
690 02 Břeclav
t: 519 324 441, 519 324 443
f: 519 324 450
e: breclav@elit.cz

Ostravská ul. 432
739 25 Sviadnov
t: 558 680 228, 558 680 229
f: 558 680 230
e: frydek@elit.cz

ELIT Frýdek-Místek

ELIT Benešov

Erbenova 134
256 01 Benešov
t: 317 721 140, 317 721 142
f: 317 721 146
e: benesov@elit.cz

Průběžná 6
370 04 České Budějovice
t: 387 220 937, 387 221 307
f: 387 220 586
e: budejovice@elit.cz

ELIT České Budějovice

ELIT Brno sever

Palackého 155
612 00 Brno
t: 549 229 221, 549 229 224
f: 549 211 372
e: brno.sever@elit.cz

Mimoňská 15
Česká Lípa
t: 483769121
f: 483769124
lipa@elit.cz

ELIT Česká Lípa

Pražákova 66
639 00 Brno
t: 545 224 006, 545 224 007
f: 545 222 116
e: brno@elit.cz

ELIT Brno

Na Zelené 2352
272 01 Kladno
t: 312 524 064
f: 312 525 505
e: kladno@elit.cz

ELIT Kladno

Studentská 405/31
360 07 Karlovy Vary-Doubí
t: 353 993 456, 353 993 457
f: 353 993 460
e: kvary@elit.cz

ELIT Karlovy Vary

Brněnská 68
586 01 Jihlava
t: 567 311 130, 605 405 209
f: 567 311 332
e: jihlava@elit.cz

ELIT Jihlava

Karlova 2455/38
350 02 Cheb
t: 354 424 850, 354 424 851
f: 354 424 854
e: cheb@elit.cz

ELIT Cheb

Praha

Tábor

Benešov

Mladá
Boleslav

Liberec

Čsl. Armády 1289
434 01 Most
t: 476 000 726–8
f: 476 000 050
e: most@elit.cz

ELIT Most

Pod Loretou 885
293 06 Kosmonosy
t: 326 702 818
f: 326 702 823
e: mlada.boleslav@elit.cz

ELIT Mladá Boleslav

Tř. Dr. M. Horákové 185/66
460 00 Liberec
t: 482 739 382, 482 739 383
f: 482 739 384
e: liberec@elit.cz

ELIT Liberec

K Dílnám 860
280 02 Kolín
t: 321 621 933, 321 621 925
f: 321 620 983
e: kolin@elit.cz

ELIT Kolín

České Budějovice

Strakonice

Plzeň

Kladno

Most

Pobočky ELIT v České republice

Centrála ELIT
Jeremiášova 1283/18
155 00 Praha 5
t: 271 022 222
f: 271 022 333
e: elit@elit.cz
www.elit.cz

Cheb

Karlovy Vary

Ústí
nad Labem

Česká Lípa

Hůrka 1792
530 03 Pardubice 3
t: 466 301 940, 466 301 941
f: 466 301 015
e: pardubice@elit.cz

ELIT Pardubice

Oběžná 2103/16
709 00 Ostrava-Marián. Hory
t: 596 622 625, 596 619 207
f: 596 625 707
e: ostrava@elit.cz

ELIT Ostrava

Krnovská 110B
746 01 Opava
t: 553 663 663, 553 663 664
f: 553 663 666
e: opava@elit.cz

ELIT Opava

U Panelárny 588/7
779 00 Olomouc
t: 585 423 437, 585 423 440
f: 585 423 443
e: olomouc@elit.cz

ELIT Olomouc

Znojmo

Jihlava

Kolín

Pardubice

Hradec Králové

Trutnov

Ostrava

Zlín

Na Radosti 414
155 21 Praha 5
t: 271 022 500, 729 777 500
f: 271 022 555
e: zlicin@elit.cz

ELIT Praha-Zličín

Kolbenova 1130/40
190 00 Praha 9
t: 286 891 377, 286 891 388
f: 286 888 977
e: vysocany@elit.cz

ELIT Praha-Vysočany

Dobronická 778
140 00 Praha 4
t: 244 912 020, 244 913 030
f: 244 912 379
e: kunratice@elit.cz

ELIT Praha-Kunratice

Nad Sládečkem 480
390 02 Tábor-Měšice
t: 381 210 984
f: 381 210 986
e: tabor@elit.cz

ELIT Tábor

Zábřežská 596/40
78701 Šumperk
t: 583 215 581
e: sumperk@elit.cz

ELIT Šumperk

Dimitrovova 1963/31
568 02 Svitavy
t: 461 315 140
f: 461 315 149
e: svitavy@elit.cz

ELIT Svitavy

Lidická 300
386 01 Strakonice
t: 383 393 515
f: 383 390 767
e: strakonice@elit.cz

ELIT Strakonice

Valašské Meziříčí

Frýdek-Místek

Opava

Hřbitovní 35
312 12 Plzeň-Doubravka
t: 377 260 148, 377 471 577
f: 377 262 154
e: plzen@elit.cz

ELIT Plzeň

Břeclav

Brno

Olomouc

Svitavy

Šumperk

Příluky 235
760 01 Zlín
t: 577 018 699
t/f: 577 018 730
e: zlin@elit.cz

ELIT Zlín

Záhumení 18
Valašské Meziříčí
t: 577 105 511
f: 577 105 514
valmez@elit.cz

ELIT Valašské Meziříčí

U Podjezdu 523
400 44 Ústí n. L.
t: 475 503 521, 475 503 621
f: 475 503 830
e: usti@elit.cz

ELIT Ústí nad Labem

Skřivánčí 770
541 02 Trutnov
t: 499 397 117, 499 397 139
f: 499 397 200
e: trutnov@elit.cz

ELIT Trutnov

Dobšická 3697/6
669 02 Znojmo
t: 515 224 900
f: 515 224 905
e: znojmo@elit.cz

ELIT Znojmo
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