
ŠKODA VÝMĚNNÉ DÍLY

Šetří Vaše peníze a životní prostředí.

Program Škoda Originálních výměnných dílů nabízí továrně renovované díly. 
Během této renovace je díl detailně rozebrán, vyčištěn, proměřen a zkontrolován.
Jednotlivé součástky jsou renovovány nebo nahrazeny zcela novými. Díky 
vysokému podílu opětovného využití vrácených dílů je životní prostředí v daleko 
menší míře zatěžováno odpadem a zároveň nedochází k plýtvání energiemi a 
výrobní kapacitou. Řádným plněním kritérií pro vrácení použitého dílu se 
významně podílíte na úspěšném pokračování programu Škoda Originálních 
výměnných dílů. A to vše v souladu s přírodou.

Proč kupovat výměnné díly?

- Výhodnější cenová nabídka výměnných dílů oproti novým dílům. Díky 
nižším vynaloženým nákladům se cenové zvýhodnění pohybuje v rozmezí 
9-68% (v konečných doporučených cenách na zákazníka).

- 100% kvalita a standardní dvouletá záruka. Stejné kvalitativní podmínky a 
záruční doba jako u nového dílu.

- Pozitivní přístup k životnímu prostředí. Proces renovace je daleko šetrnější 
k životnímu prostředí. Ve srovnání s výrobou nových dílů dochází k úspoře 
elektrické energie a tepla. Životní prostředí není tak znečišťováno emisemi.
Kromě toho jsou demontované neopravitelné součásti likvidované 
ekologickým způsobem podle nejnovějších postupů.



Kritéria zpětného odběru

- Správně zabalené (použít obal dodaného originálního výměnného dílů)

- Nezničené (použitý díl odevzdat čistý, ne silně znečištěný olejem či 
mastnotou)

- Nezkorodované (bez korozních škod)

- Nepoškozené (bez škod způsobených nehodou, násilím, transportem, 
neodbornou demontáží)

- Pouze kompletní (použité díly lze zpětně přijmout pouze v kompletní 
podobě – ne jednotlivé části sériového dílu)

- Nerozložené (použitý díl nesmí být rozložený, toto platí zvláště pro 
elektrické součásti)

- Nepřestavěné (agregáty a díly, které vzhledem k úpravě nebo přestavbě již
více neodpovídají sériovému provedení – bez tuningu)

- Pouze originální díly (zpětný odběr pouze originálních dílů a dílů Economy 
koncernu VW)

- Vždy bez zbytků náplní/prázdný (použitý díl vracet zpět pouze po řádném 
zbavení olejových náplní a chladící kapaliny)

- Používat ochranné kryty a zátky (použitý díl musí být opatřen ochrannými 
krytkami a zátkami – lze využít kryty a zátky z nového dílu)

- Nepoškozená těsnící plocha (bez rýh, škrábanců a stop koroze)

- Bez poškození skříně, bloku, tělesa (skříně převodovky, bloky motoru a 
tělesa ostatních dílů nesmí být poškozené účinkem vnějších vlivů)

- Bez škod způsobených ohněm (jejichž příčina souvisí s vnitřní poruchou)

- Bez poškozených konektorů (neodtržené, neodlomené a neuvolněné)



- Žádné otevřené přístroje (elektronické komponenty nesmějí být otevřené)

Do sortimentu ŠKODA originálních výměnných dílů 
patří:

- Startér

- Kloubové hřídele

- Alternátory

- Kompresory klimatizace

- Sdružené přístroje, navigace

- Spojky (lamely a přítlačné talíře)

- Skříň řízení

- Mechatronika, šoupátkové skříně

- Motory, hlavy válců

- Systémy čerpadla (vstřikovací tryska)

- Vstřikovací, vodní a hydraulická čerpadla

- Mechanická/automatická převodovka

- Řídící jednotky

- Turbodmychadla

- Filtry pevných částic

- Rozdělovače a další díly

Společnosti ŠKODA AUTO není příroda lhostejná. Profesionálně recyklované
ŠKODA Originální výměnné díly šetří životní prostředí i Vaše peníze. A získáte na

ně plnohodnotnou dvouletou záruku.



V případě jakýchkoliv dotazů či objednání ŠKODA výměnných dílů
se prosím obraťte na naše pracovníky skladu, kteří Vám rádi

zodpoví více.


