
 

ŠKODA ECONOMY DÍLY 

 

Vlastnosti sortimentu 

ŠKODA Economy díly jsou novinkou v sortimentu ŠKODA.  Economy díly byly speciálně navrženy pro 

vozy starší 4 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě vozu.  Jejich výroba 

probíhá podle specifického vývojového procesu koncernu Volkswagen. Samozřejmostí je zachování 

dvouleté záruční lhůty. Sortiment ŠKODA Economy dílů je zaměřen na díly, které podléhají 

opotřebení a používají se pro údržbu vozidla. Oproti Originálním dílům můžete na Economy dílech 

ušetřit až 25%. 

Kvalita ŠKODA Economy dílů splňuje stejně vysoké nároky jako kvalita  ŠKODA originálních dílů. Tuto 

kvalitu zajišťuje deklarace managementu jakosti, která splňuje speciální požadavky pro vývoj a 

uvolňování  ŠKODA Economy dílů. Svým atraktivním cenovým zvýhodněním jsou ŠKODA Economy díly 

zajímavou alternativou ke ŠKODA originálním dílům. 

V porovnání s neoriginálními aftermarketovými řešeními mají ŠKODA Economy díly spoustu výhod, 

díky nimž je zaručena jejich optimání funkčnost, maximální bezpečnost a dlouhá životnost. 

 

 

 

Výhody sortimentu 

- Nízká konkurenceschopná cena pro koncového zákazníka. Opravdová úspora: cenová výhoda 

dosažená způsobem opravy přizpůsobeným požadavkům zákazníků se staršími vozidly. 

- Záruka špičkové funkčnosti. Ve ŠKODA Economy dílech se odráží technická kompetence 

značky ŠKODA a dlouholeté zkušenosti získané při výrobě těchto modelových řad. 



- Vysoká úroveň kvality. Vývoj a výroba ŠKODA Economy dílů probíhá podle standardů značky 

ŠKODA. 

- Economy díly jsou vlastně jako Originální díly. Jenom mají několik promyšlených modifikací, 

které při jízdě nepoznáte, ale při placení ano. 

- Se ŠKODA Economy díly se Vám nestane, že by se Vám úspora na ceně ve finálním součtu 

vymstila. Na to se při vývoji pečlivě dbalo. 

- Specialisté v rámci značky přesně analyzovali, kde lze ušetřit náklady, aniž by byla omezena 

bezpečnost a funkčnost. 

 

 

 

Konstrukční vlastnosti 

ŠKODA Economy díly mají změněné některé konstrukční vlastnosti. Například autobaterie má oproti 

originálnímu dílu snížený podíl olova. Z hlediska kvality jsou však lepší než konkurenční výrobky. 

Upraveny mohou být také použité materiály. Výfukové potrubí například používá ocelový plech 

s žárově pokoveným hliníkem místo ušlechtilé nerezové oceli. Stále se ovšem jedná o vyšší kvalitu než 

u konkurence. 

Všechna tato opatření přinášejí cenovou výhodu ve srovnání s originálními díly. Oproti konkurenčním 

produktům ovšem stále zůstává zachována výrazně  vyšší kvalita. 



 

 

Sortiment: 

- Brzdové destičky 

- Brzdové kotouče 

- Tlumiče výfuku 

- Filtry pevných částic 

- Startovací baterie 

- Tlumiče pérování 

- Kloubové hřídele 

- Prachové a pylové filtry 

- Alternátory 

- Startéry 

- Zapalovací svíčky 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či objednání ŠKODA Economy dílů se prosím obraťte na naše 

pracovníky skladu, kteří Vám rádi zodpoví více. 

 


