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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé, 

 rádi bychom Vás v této nelehké době ujistili, že i přes přísná nařízení vlády 

s ohledem na stávající situaci jsme Vám stále k dispozici na známých telefonních 

číslech a e-mailových kontaktech. Děláme vše pro to, aby naše vzájemná spolu-

práce fungovala bezproblémově i nadále, i když v mírně omezeném režimu. 

Neustále doplňujeme skladové zásoby zboží, abychom dokázali pokrýt Vaše objed-

návky.  

 Doporučujeme Vám, abyste k objednávání zboží využívali náš zákaznický 

portál eshop.autofit.cz, naši zaměstnanci jsou připraveni Vám poradit buď telefo-

nicky na tel.: 608 602 089 nebo e-mailem na adrese: eshop@autofit.cz.  

 Stojíme při Vás a jsme Vám stále on-line k dispozici. Přejeme Vám i 

nám, abychom přečkali tuto nouzovou situaci hlavně ve zdraví! Spolu to zvládneme! 

Váš AutoFit 

 

  

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ EVERCOAT 

 

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER 

S potěšením bychom Vás rádi informovali, že jsme v únoru 

letošního roku získali výhradní zastoupení pro přímý prodej 

produktů značky EVERCOAT v České republice. 

Produkty EVERCOAT Vám dodáváme již od roku 2015, ale 

nyní jsme výhradním distributorem s přímým nákupem od 

německého dodavatele s veškerou maximální možnou pod-

porou.  

Tmely značky EVERCOAT se vyznačují skvělými vlast-

nostmi = jsou lehké, vysoce plnící, snadno roztíratelné, a 

hlavně velmi snadno brousitelné. Práce s nimi je tak pro kaž-

dého lakýrníka radostí.  

Kompletní nabídku naleznete na našem zákaznickém por-

tálu eshop.autofit.cz, kde si můžete produkty značky 

EVERCOAT objednat. Máte-li zájem o bližší informaci či 

konkrétní nabídku, neváhejte nás kontaktovat. 
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NOVÉ INSTALACE MOONWALK 

 
Již 5 autorizovaných servisů využívá výhod zařízení Moonwalk! V příštím vydání našeho čtvrtletníku Vám přine-

seme první dojmy nových uživatelů. 

JARNÍ NABÍDKA SATA – SATAjet X 5500 + DÁREK 

 

Právě nyní získáte ke každé zakoupené pistoli SATAjet 

X 5500 praktickou víceúčelovou tašku Weekender. 

Tato taška bude Vaším nezbytným pomocníkem ve vol-

ném čase, na cestách, při sportu, ale také třeba na 

nákupech.  

Sice je aktuálně cestování a sportování zakázané, ale 

můžete si alespoň udělat radost a spolu s touto taškou se 

těšit, až se celá situace překlene a život se začne vracet 

zpět do starých kolejí.  

Více informací o této akci naleznete také na našich we-

bových stránkách www.autofit.cz. Akce platí do 

vyprodání akčních dárků nebo do odvolání. 

Objednávat můžete i na našem zákaznickém portálu 

eshop.autofit.cz. 

1. Auto Pokorný Motors s.r.o., Brno – Modřice  

Dealer Renault a Hyundai 

 

4. AUTO KÁPL s.r.o., Písek  

Instalace u 1. Škoda dealera v Čechách 

5. EURO CAR Zlín s.r.o., Zlín 

Dealer Škoda, VW, Audi 

2. AUTO JIHLAVA s.r.o., Jihlava 

Dealer Mercedes, Hyundai 

3. ARAVER CZ s.r.o., Vlčnov 

Dealer Škoda, VW, Audi 

Máte i Vy zájem o toto unikátní automatické míchací 

zařízení MoonWalk? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi 

Vám zpracujeme nabídku přímo na míru Vašim potře-

bám, zařízení Vám blíže představíme a můžeme Vám 

zprostředkovat prohlídku u jednoho z výše uvedených 

zákazníků, kteří již zařízení používají.  

http://www.autofit.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY S OHLEDEM NA COVID-19 

 

S ohledem na stávající situaci ohledně nutné ochrany 

proti novému typu viru COVID-19 bychom Vám rádi při-

pomněli a představili naši nabídku ochranných 

pomůcek, které máme stále skladem (i když se dá oče-

kávat, že se skladové zásoby budou tenčit kvůli 

složitějšímu zásobování od našich zahraničních dodava-

telů, proto máte-li o některý z našich produktů zájem, 

neváhejte a zašlete nám svou objednávku co nejdříve). 

 

Jako první skupinu produktů Vám představíme ochranné 

pracovní kombinézy, které nabízíme ve dvou typech – 

papírové jednorázové nebo pratelné nylonové opako-

vaně použitelné. 

 

 

MicroMax NS Cool Suit, 
odolná, prodyšná, chrání 
proti postřiku chemikáliemi.  

Vel.: M, L, XL, XXL, 3XL 

Ceník: 126 Kč bez DPH 

Colad nylonová kombinéza 
BodyGuard pro celodenní 
nošení, odolná, pratelná, 
komfortní. 

Vel.: 48 - 64 

Ceník: 1.228,50 Kč bez 
DPH 

MP kombinéza z Trilobal 
nekonečného vlákna, an-
tistatická, pevná, pratelná, 
prodyšná, bez silikonu. 

Vel.: L, XL, XXL 

Ceník: 305 Kč bez DPH 

Další skupinou ochranných pomůcek, které užijete nejen 

při své práci, ale i v běžné životě, jsou ochranné brýle, 

které máme v sortimentu v různých barevných provede-

ních – čiré, žluté, kouřové, a to od značky 3M: 

 

3M brýle nabízí výborné krytí a 
zorné pole, velmi lehké (22 g). 
Měkké a pružné stranice lze 
naklopit pro lepší komfort. 
Pevný polykarbonátový zorník 
s vrstvou proti poškrábání a 
zamlžování. 

Ceník čiré: 209,04 Kč bDPH 
Ceník žluté: 218.41 Kč bDPH 
Ceník kouř.: 219,48 Kč bDPH 

3M brýle SecureFit s PDT 
technologií, optická třída 1, 
ochrana proti UV záření. Po-
stranice se přizpůsobí 
každému tvaru obličeje, 
měkký a nastavitelný nosní 
můstek. Pohodlné s vysokou 
ochranou. 

Ceník čiré: 194,28 Kč bDPH 
Ceník žluté: 196,58 Kč bDPH 
Ceník kouř.: 196,58 Kč bDPH 

Poslední skupinou ochranných pomůcek, které v těchto 

dnech zajisté užijete, jsou ochranné pracovní rukavice, 

a to buď značky Colad, ZVG, Mipa nebo GRIPPAZ: 

 

Colad pletené rukavice posky-
tují výbornou ochranu proti 
pořezání a škrábancům. Jsou 
vyrobeny z odolného nylonu, 
velice pohodlné, doporučené 
pro ochranu při hrubé práci, 
jako je broušení, montování, 
ale chrání i v běžném životě. 

Vel.: M, L, XL 

Ceník: 97,20 Kč bez DPH 

Colad šedé nitrilové rukavice, 
extra silné, pružné a odolné 
s prodlouženými rukávy (300 
mm), bez silikonu a latexu – 
nedráždí pokožku.  

Balení 50 ks. 

Vel.: L, XL 

Ceník: 445,50 Kč bez DPH 

Nitrilové rukavice GRIPPAZ 
jsou opatřeny patentovanou 
strukturou „rybích šupin“ pro 
max.přilnavost. Jsou vysoce 
odolné proti roztržení, chrání 
proti olejům a chemikáliím. 
Bez silikonu, použitelné i na 
dotyk.displej telefonu.  

Balení 50 ks. 

Vel.: M, L, XL 

Ceník: 249 Kč bez DPH 

Ke svým objednávkám využívejte náš zákaznický 

portál eshop.autofit.cz, kde najdete naši kompletní 

nabídku a také ihned vidíte, zda je Vámi vybrané zboží 

aktuálně skladem. V případě dotazů volejte na tel. 

608 602 089, nebo pište na eshop@autofit.cz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 

 

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 I f: facebook.com/www.autofit.cz I eshop.autofit.cz 

 

V minulém vydání našeho čtvrtletníku jste mohli soutěžit o lahev la-

hodné whisky Chivas Regal. Sešlo se nám několik správných 

odpovědí, ze kterých jsme dne 2.3.2020 vylosovali jednoho výherce, 

kterým se stal pan Jiří Šimon. Výherci tímto gratulujeme!  

Správná odpověď na soutěžní otázku „Jakou úsporu může vašemu 

provozu přinést moonwalk (materiálovou nebo časovou)“ byla: 

„Úspora může být časová (1-2 h/den) i materiálová (9 %)“. 

Čtěte náš čtvrtletník i nadále, určitě v některém z dalších vydání vy-

hlásíme novou soutěž opět o zajímavou cenu. Už nyní se těšíme na 

Vaši účast. 

Váš AutoFit 

 

 

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY NA PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH 

 
V minulém vydání jsme Vás informovali o naší podpoře a spolupráci s vybranými odbornými školami v oblasti 

výuky oboru Autolakýrník. Jedním z bodů naší spolupráce je přezkoušení žáků z praktických znalostí vždy v polo-

letí a na konci školního roku. Na přelomu měsíce ledna a února tak na všech partnerských školách tyto zkoušky 

proběhly za účasti našich odborných techniků a žáci, kteří absolvovali tyto zkoušky úspěšně, byli oceněni věcnými 

dárky věnovanými naší společností. Snad tyto dárky motivovaly i neúspěšné žáky, aby i oni v příštím pololetí vynaložili 

větší úsilí a absolvovali zkoušku také úspěšně.  

Zde je několik vybraných fotografií z průběhu zkoušek: 

 

 

mailto:info@autofit.cz
mailto:praha@autofit.cz
http://www.autofit.cz/

