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ÚVOD
Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,
rok uplynul jako voda a Vánoce jsou opět přede dveřmi. Dovolte mi několik vět
k tomu, co jsme letos prožili. Jsem hrdá na to, že naše firma oslavila již 25 let
úspěšného podnikání a že jsme to mohli v květnu oslavit s Vámi. Jako první jsme v ČR
zavedli automat na míchání barev Daisy Wheel, který již úspěšně používá několik
zákazníků. Mám radost z dobrého týmu naší firmy, který se rozrostl na historicky
nejvyšší počet, hodně mě také potěšila chvála na naše techniky ze všech koutů naší
vlasti. Pochlubit se můžeme i rozšířením prostor naší pobočky v Praze. Letošní rok se
tedy nesl ve znamení oslav, růstu, jubilejních produktových akcí a předvádění novinek.
Máme na co navázat!
Na příští rok chystáme zavedení jedinečného softwarového programu BMS
pro Vaši podporu a přehled o dění na Vašich pracovištích a mnoho dalších nových
projektů u Vás i u nás.
Napřed ale všichni oslavíme nejmilejší svátky v roce, ke kterým Vám za sebe
i jménem všech svých kolegů ze srdce přeji hodně radosti, pohody a krásných chvil
v rodině i v práci, a do nového roku 2018 pevné zdraví a hodně úspěchů!

Marie Ryšavá
za firmu AutoFit

BMS – BODYSHOP MANAGEMENT SYSTEM
Posuňte svůj autoservis na vyšší úroveň!
V příštím roce plánujeme prezentaci a zavedení
nového unikátního systému BMS = „Bodyshop
Management System“.
Jedná se o pokročilý nástroj vytvořený pro
profesionální likvidaci škod po nehodách. Systém
využívá zkušenosti vycházející ze spolupráce s velkými
karosárnami a lakovnami a obsahuje moderní
technologická řešení, která optimalizují a zrychlují proces
obsluhy zákazníka a zlepšují efektivitu dílny.

Věříme,
že
tento
nástroj
se
stane
nepostradatelným
pomocníkem
každého
profesionálního servisu, který má zájem na maximální
optimalizaci všech procesů a budování lepšího jména a
vztahů se zákazníky.

Systém sjednocuje všechny procesy opravy do
jednoho místa: shromáždění dokumentace, příprava
kalkulace a schválení ze strany pojišťovny, plánování a
optimalizace doby opravy, kontrola kvality opravy a
předání vozu, zpětná vazba, účtování škody.

Barvy nás baví!

NOVINKA NEXA AUTOCOLOR
Představujeme Vám novinku v sortimentu
produktů NEXA AUTOCOLOR - nový čirý lak 2K P1906570 HS Plus Clearcoat. Tento lak byl vyvinutý pro
usnadnění práce v lakovnách díky jeho jedinečným
vlastnostem.
Jde o akrylátový 2K čirý lak s obsahem VOC pod
420 g/l. Hlavními přednostmi tohoto laku jsou snadná
aplikace a vynikající vzhled na bázích AQUABASE®
Plus.

Snadné používání

Vždy stejný výsledek

Čirý lak 2K P190-6570 HS Plus Clearcoat se
dodává společně se speciálním tužidlem
P210-8645, se kterým se tuží v poměru 2:1.
Díky hladkému a mimořádně odolnému
povrchu lak přináší uživatelsky komfortní
vlastnosti pro každou aplikaci.

2K P190-6570 HS Plus Clearcoat je velmi
produktivní, všestranný a flexibilní čirý lak.
Lze jej používat na libovolně velké opravy s
použitím různých typů aplikační techniky a
metod nanášení.

Vysoká tvrdost po vysušení
K vysušení potřebuje pouze 15 minut při
teplotě 60 ˚C, 40 minut při 40°C anebo 8
hodin při 20°C. Po této době vykazuje lak 2K
P190-6570 HS Plus Clearcoat příslušnou
tvrdost a leštění probíhá rychle a pohodlně.

Vlastnosti

Přednosti

Snadné použití

Vynikající rozliv, odolnost a leštění

Poměr míchání 2:1

Kompaktní systém šetřící čas

Vysoká tvrdost po vysušení

Kratší doba procesu lakování

Flexibilita použití

Aplikace „one visit“ nebo na 2 vrstvy

Stabilní výsledky

Vynikající vzhled povrchu nezávisle na technice a metodě aplikace

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
DO NOVÉHO ROKU S ČISTÝM VÝHLEDEM!
Kupte si více než 1 sadu některého z akčních balíčků Quickline
a získáte jako dárek koncentrovanou zimní náplň do ostřikovačů!

ceníková
cena

akční cena
1 sada

akční cena
2 sady
+ DÁREK

akční cena
4 sady
+ DÁREK

QC-7500/S5

2 440 Kč

1 420 Kč

1 228 Kč

1 131 Kč

QH-4510/S2.5

1 730 Kč

1 007 Kč

870 Kč

802 Kč

cena za 1 sadu

4 170 Kč

2 427 Kč

2 098 Kč

1 933 Kč

-

2 427 Kč

4 196 Kč

7 733 Kč

556 Kč

324 Kč

280 Kč

258 Kč

celkem za balíček
cena za 1L RFU

ceníková
cena

akční cena
1 sada

akční cena
6 sad

akční cena
12 sad

+ DÁREK

+ DÁREK

QC-7600/S1

427 Kč

239 Kč

205 Kč

188 Kč

QH-4410/S0.5

301 Kč

168 Kč

145 Kč

133 Kč

cena za 1 sadu

473 Kč

407 Kč

350 Kč

321 Kč

-

407 Kč

2 098 Kč

3 851 Kč

315 Kč

271 Kč

233 Kč

214 Kč

celkem za balíček
cena za 1L RFU

ceníková
cena

akční cena
1 sada

akční cena
2 sady

akční cena
4 sady

+ DÁREK

+ DÁREK

QP-3405/S2.5

679 Kč

586 Kč

500 Kč

457 Kč

QH-4210/S0.5

192 Kč

177 Kč

140 Kč

121 Kč

cena za 1 sadu

871 Kč

764 Kč

640 Kč

578 Kč

-

764 Kč

1 279 Kč

2 311 Kč

290 Kč

255 Kč

213 Kč

193 Kč

celkem za balíček
cena za 1L RFU

Akce platí do 31.01.2018, ale neváhejte – zásoby se tenčí!
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a nelze na ně uplatnit žádné další slevy!

SOUTĚŽ O „ČLOVĚČE, NAPIJ SE“ + „FIGURKY“ JÄGERMEISTERA😊
S nadcházejícím novým rokem jsme si pro Vás
přichystali novou soutěž! Máte možnost vyhrát zábavnou hru
pro vyplnění dlouhých zimních večerů „ČLOVĚČE, NAPIJ SE“
a k tomu „figurky“ Jägermeistera. Stačí správně odpovědět
na soutěžní otázku, která tentokrát zní:

„JAKÝ JE AKTUÁLNĚ NEJRYCHLEJŠÍ ČIRÝ
LAK NA ČESKÉM TRHU?“
Odpověď naleznete na našich webových stránkách
www.autofit.cz v sekci „Aktuality“. Vaši odpověď spolu
s kompletními kontaktními údaji (jméno, firma, adresa, telefon)
nám zasílejte na e-mail hejnalova@autofit.cz, a to nejpozději
do 30.1.2018. Do předmětu zprávy uveďte heslo „SOUTĚŽ“.
Po skončení soutěže vylosujeme ze správných došlých
odpovědí jednoho výherce, který obdrží výhru.

DAISY WHEEL
Plánujete také v příštím roce investovat? Nebojte se moderních technologií a robotizace! Daisy Wheel Vám podstatně
uspoří čas i peníze a může být Vaší nejrychleji návratnou investicí! Zeptejte se nás, rádi Vám poskytneme bližší
informace a předáme zkušenosti zákazníků, kteří se již bez Daisy Wheel neobejdou! Informace najdete také na těchto
odkazech:

www.autofit.cz

www.youtube.com
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Děkujeme za Vaši dosavadní věrnost a
spolupráci a přejeme Vám všechno nejlepší
v novém roce!
Váš AutoFit

Auto Fit, spol. s r.o.
BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel/fax: +420 272 704 492, mobil: +420 602 628 010, praha@autofit.cz

www.autofit.cz, f: facebook.com/www.autofit.cz

