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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé, 

máme za sebou několik chladných jarních dní a před sebou prázdninové 

letní měsíce, které si zajisté každý z nás plánuje užít buď lenošením na slunci nebo 

aktivním pohybem v přírodě. Než však tyto vytoužené dny volna nastanou, máme 

před sebou ještě spoustu práce.  

Pro podporu Vašeho podnikání Vám předkládáme nové vydání našeho fi-

remního čtvrtletníku autofit expres. Představíme Vám novinku 3M PPS 2.0, 

podrobněji Vás seznámíme s naším zákaznickým portálem, představíme nové pl-

niče NEXA P565-550X a poohlédneme se za již 25. ročníkem soutěže Autoopravář 

junior 2019, jehož jsme byli partnerem. 

Děkujeme Vám za skvělou spolupráci a těšíme se na vše další s Vámi. 

Jsme tu pro Vás!                                                                              

  Váš AutoFit 

  

3M PPS 2.0 – NOVÁ EVOLUCE V LAKOVÁNÍ 
 

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER 

Je tomu již 20 let, co společnost 3M vynalezla první sys-

tém jednorázových kelímků pro přípravu a aplikaci 

barev – 3M™ PPS™ Paint Preparation System pro 

čistší, rychlejší a účinnější způsob míchání a aplikaci 

barvy.  

Nyní společnost 3M představuje inovovaný systém 

3M™ PPS™ řady 2.0, který je nový od samého základu 

a navržený tak, aby Vám usnadňoval práci a Vy jste tak 

mohli být lepším a produktivnějším lakýrníkem. Mezi 

hlavní výhody tohoto inovovaného systému patří: 

1. Široký adaptér se čtyřbodovým zajištěním  

2. Integrovaný uzamykací systém víčka čtvrtotáč-

kou 

3. Kupolovité víčko s filtrem s plným průměrem 

4. Nový pevný kelímek v každé sadě víček a vložek 

5. Přístupové okénko, které umožňuje přidržet 

vložku 

6. Větší těsnící zátka kelímku pro snadnější usklad-

nění barvy vzhůru nohama. 

Kelímky jsou nabízeny ve 4 velikostech – MINI = oprava 

1 dílu nebo bodová oprava, MIDI = oprava 2 dílů, STAN-

DARD = oprava 3 dílů a LARGE = oprava 4 a více dílů. 

Naskladněte je všechny, abyste maximalizovali své 

úspory! 

Podrobné informace najdete na www.3M.cz/PPS2.0.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL eshop.autofit.cz – NÁVOD  
 

V minulém vydání jsme Vás informovali o spuštění na-

šeho nového zákaznického portálu eshop.autofit.cz, 

který slouží k tomu, abyste si sami listovali katalogem 

produktů, které Vám nabízíme a rovnou jste si mohli tyto 

produkty sami objednat. Mimo to v něm naleznete i 

všechny přidružené dokumenty, jako jsou objednávky, 

faktury a dodací listy, které si můžete jednoduše spravo-

vat, kopírovat nebo tisknout. Dnes bychom Vás rádi blíže 

seznámili s tím, jak tento náš portál funguje a co vše Vám 

nabízí. 

Pro to, abyste měli na náš portál přístup, je nutné se re-

gistrovat nebo si vyžádat heslo pro přihlášení. Na jednu 

firmu může být registrovaných více osob s různou e-mai-

lovou adresou, každý se svým přístupovým heslem. Pro 

registraci je nutné mít platné IČ.  

Zároveň získáte možnost ukládat si své oblíbené pro-

dukty, naposledy prohlížené produkty nebo často 

nakupované produkty.  

 

Po přihlášení získáte přístup ke svým dokladům, a to i 

těm, které byly vytvořené mimo nákup online, tj. uvidíte 

přehled všech objednávek, dodacích listů a faktur. Také 

si můžete zkopírovat svou předchozí objednávku a zboží 

jednoduše objednat opakovaně bez nutnosti složitého vy-

hledávání. Kontrolovat si můžete i splatnost faktur. 

 

V samotném katalogu produktů můžete vyhledávat buď 

zadáním kódu nebo názvu do vyhledávacího pole nebo 

můžete použít odkaz „Pokročilé vyhledávání“, ve kterém 

můžete hledat produkty i dle konkrétní kategorie nebo vý-

robce.  

Naleznete zde také přehled prodejních akcí nebo produk-

tových novinek, a to včetně článků, ve kterých je ke 

stažení i leták ke konkrétní akci / novince s podrobnými 

informacemi.  

Zboží zakoupíte vložením produktu do košíku. V kroku 2 

„Doprava a platba“ si můžete upravit doručovací adresu, 

kontaktní osobu, můžete si přidat své vlastní číslo objed-

návky, požadovaný termín doručení případně jakoukoliv 

další poznámku týkající se objednávky. Způsob dopravy 

si zvolíte „OSOBNĚ“ pro osobní vyzvednutí nebo „Top 

Trans“ pro doručení přepravní službou. Forma úhrady je 

na výběr dle nastavení na kartě Vaší firmy, a to buď ban-

kovním převodem, platební kartou online nebo 

v hotovosti při převzetí zboží, eventuelně na dobírku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ PLNIČE NEXA P565-550X 

 

Po odeslání objednávky Vám přijde potvrzovací e-mail se 

shrnutím objednávky. Proces zpracování Vaší objed-

návky můžete sledovat ve svém zákaznickém účtu pod 

ikonou doklady, kde vidíte, zda je již zboží z objednávky 

vyskladněno a připraveno k odeslání či vyzvednutí. Je-li 

Vámi objednané zboží skladem, obvykle bývá expedo-

váno nejpozději následující pracovní den po potvrzení 

objednávky. Pokud zboží skladem není, budete o této 

skutečnosti včas informováni, případně Vám bude nabíd-

nuta alternativa Vámi objednávaného produktu.  

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte 

kontaktovat buď přes kontaktní formulář, který je k dispo-

zici na stránkách e-shopu, případně e-mailem na 

eshop@autofit.cz nebo telefonem na čísle 608 602 089. 

Děkujeme Vám za jakoukoliv zpětnou vazbu případně 

návrhy na zlepšení, aby pro Vás byla práce s tímto por-

tálem co nejjednodušší.  

Těšíme se na Vaše objednávky!     eshop.autofit.cz 

Představujeme Vám nové plniče značky Nexa Autocolor 

– jedná se o 2K vysokovrstvé, snadno brousitelné pl-

niče P565-5501/5/7, které byly na trh uvedené letos 

v květnu.  

Tyto plniče vynikají skvělými vlastnostmi, jako jsou vý-

borná přilnavost na různé povrchy, rychlá doba 

odvětrávání a schnutí, snadné broušení po vytvrzení, a 

hlavně možnost aplikace ve vysoké vrstvě bez rizika sté-

kání. Hodí se skvěle na bodové opravy, ale i na opravy 

celých dílů.  

Vybrat si můžete za 3 odstínů spektrální šedé barvy – 

SG01 = bílá, SG05 = šedá a SG07 = tmavě šedá.  

Plniče je možné mísit s různými typy tužidel: P210-

842/8430/844, stejně tak jako s různými typy ředidel: 

P850-1692/1693/1694/1695, a to v jednoduchém po-

měru 4:1:1. Výběr vhodného tužidla a ředidla závisí na 

podmínkách, ve kterých budete plnič aplikovat, tj. na tep-

lotě, cirkulaci vzduchu a velikosti opravy.  

Při použití tužidla P210-842 je doba schnutí v kabině 

při 60°C pouhých 15 minut, na vzduchu při 20°C 1,5 

hod. Tento plnič je také možné použít v systému „mokrý 

do mokrého“. 

Podrobné informace o správném použití naleznete 

v technickém listu, který je k dispozici na vyžádání.  

My jsme si pro Vás připravili skvělou zaváděcí akci, ve 

které máte jedinečnou možnost zakoupit si šedý plnič 

P565-5505/E2 ve výhodně sadě s tužidlem P210-

842/E1 za výhodnou zaváděcí cenu 3.990 Kč bez 

DPH. Sada se skládá ze 4 litrů plniče (2 ks) a 1 litru tuži-

dla (1 ks). 

Tato zaváděcí akce je platná pouze do konce srpna, tj. 

do 31.8.2019 nebo do vyprodání akčních zásob, které 

byly pro tuto akci vyhrazeny.  

Více informací se dočtete v letáku na našem webu nebo 

si můžete sadu rovnou objednat přes náš nový zákaz-

nický portál eshop.autofit.cz. 

Máte-li zájem o plniče v barvě bílé nebo tmavě šedé, mů-

žete si je objednat za běžnou ceníkovou cenu 

v 1L balení.  

Odkaz na leták 

k zaváděcí akci na 

plnič P565-5505 

AKCE 

»Video s návodem na obsluhu e-shopu žádejte u našich obchodníků« 

mailto:eshop@autofit.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konání Doba trvání Název školení Obsah školení 

11.06.2019 1 den 
Paintmanager /                     

SPFM Rapidmatch X-5 

Základní funkce, nastavení, vyhledávání odstínů 
a jejich výběr, postupy při míchání a přípravě 
směsí RFU, sklad.hospodářství, systém objedná-
vek, evidence, použití SPFM 

25.-26.06.2019 2 dny Koloristika 
Základní principy koloristiky, eliminace vnějších 
vlivů při výběru odstínu, barvocit a posouzení od-
chylek odstínu, metody rychlého tónování barev 

PLÁN ŠKOLICÍCH KURZŮ Q2 2019 

 

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; eshop.autofit.cz 

 

AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2019 

 

Ve dnech 15.-17.04.2019 proběhl již 25. ročník celostátního finále soutěže 

Autoopravář junior 2019. Soutěž se konala v prostorách servisního centra 

ŠKODA AUTO v Kosmonosech. Stejně jako v předchozích ročnících se 

soutěžilo v kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik. 

Společnost AutoFit byla jako každoročně hrdým sponzorem této akce a Vy 

se můžete podívat alespoň na pár vybraných fotografií z předávání cen ví-

tězům, kterým i my ještě jednou gratulujeme:   

Výběr fotografií z průběhu soutěže a 

následného vyhlášení vítězů 25. roč-

níku soutěže Autoopravář junior 2019 

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

