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SADY LOŽISEK KOL
Včetně O kroužků, šroubů, matic,
podložek a dalších dílů nutných k
montáži.

DOBRÁ KVALITA.
DOBRÁ CENA.

Značka AUDURA je synonymem vysoce jakostních
opotřebitelných dílů nabízených za férové ceny,
díky čemuž nemusí autoservisy ani řidiči dělat
kompromisy mezi kvalitou a náklady.
Naše značka vznikla na základě přání majitelů
autoservisů a řidičů motorových vozidel, kteří
žíznili po cenově únosných, a přesto kvalitních
náhradních dílech.
Taková firemní politika je možná díky produkci
v továrnách s tradicí desítek let výroby opotřebitelných dílů v originální kvalitě1.
Náš úspěch se zakládá na vstřícnosti vůči
zákazníkům a neustálém obohacování sortimentu
na bázi zpětné vazby od autoservisů.

DÍLY ŘÍZENÍ
Příčná závěsná ramena, hlavy
spojovacích tyčí, axiální klouby,
kyvné vzpěry, nosné klouby i
pryžově-kovové díly.
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KDYŽ JSOU DÍLY VYRÁBĚNY
PERFEKCIONISTY.
…dann wird nicht nur einmal kontrolliert.
Von der Spezifikation über die Begutachtung
von Musterteilen bis hinzur Endkontrolle.
Bei AUDURA wird lückenlos überwacht.
Značka AUDURA dbá již během vývoje dílů na to,
probíhaly důsledně. Materiál,
…dann gilt aby
Nullveškeré
Toleranzpráce
bei Fehlern.
zpracování,
přesnost
lícování a trvanlivost produktů - to
Egal ob kleine
oder große
Mängel.
je
jenom
část
aspektů,
které
precizně definovali.
Bei AUDURA wird jedem Fehlerauf
denjsme
Grund
kvality werden
u nás platí
na všech úrovních,
gegangen, Management
damit er vermieden
kann.
počínaje specifikací produktu přes prototyp, sériové
díly adie
konče
expedovaným
zbožím. Za účelem zajištění
…dann werden
Standards
nach oben
konstantně
vysoké
kvality
provádíme
na všech
geschraubt statt abgesenkt. Einsparungen
úrovních
cyklu
našich produktů
cílené rozbory.
durch Abstriche
bei životního
der Qualität
kommen
bei
AUDURA nicht in Frage.
Zpětnou vazbu získanou od zákazníků využíváme k
závěrům
sloužícím zvyšování jakosti. Dílce
…dann gibtlogickým
es längere
Garantie.
značky
AUDURA
proto Werkstatt
neustále vylepšovány, díky
Auf sämtliche
AUDURA
Teilejsou
erhalten
čemuž
dosahujeme
vysoké
spokojenosti
zákazníků.
und Autofahrer 3 Jahre Garantie.
Autoservisy obdrží na všechny díly značky AUDURA
záruku v trvání tří let2.
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ŠETŘTE SE
ZNAČKOU AUDURA.

Značka AUDURA nepotřebuje odbytové pracovníky,
kteří navštěvují autoservisy ohledně poradenství.
Navíc sdružuje mezinárodní zakázky a optimalizuje logistické cesty. Informace o produktech lze v
současnosti hledat na internetu.
Dalších úspor nákladů umíme dosáhnout cíleným
výběrem výrobních závodů s efektivními produkčními
procesy. Z takového přístupu mají užitek jak autoservisy, tak také řidiči.
Sortiment značky AUDURA zahrnuje pouze silně
poptávané náhradní díly. Umožňuje to cíleně snižovat
skladovací náklady. A to má pak za následek nižší ceny.
Všechny tyto výhody ze 100 procent promítáme do
cen pro naše zákazníky.
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„NĚKDY PROSTĚ PLATÍ, ŽE
KVALITA JDE RUKA V RUCE S
NÍZKOU CENOU.“

Peter S., majitel autoservisu v Herne, Německo

„Dříve jsem nikdy nenabízel levnější alternativy.
V podobě produktů značky AUDURA budu mít možnost
nabídnout řidičům, kteří jednoduše musí hledět i na
cenu, náhradní díly AUDURA včetně tříleté záruky.“
Manfred S., majitel autoservisu ve Weichsu, Německo
„Někteří řidiči nekladou důraz na přítomnost loga
konkrétní značky na náhradních dílech. Těm, kteří
chtějí dobrou kvalitu za výhodnou cenu, budu nabízet
náhradní díly značky AUDURA.“
Peter R., majitel autoservisu z Offenbachu, Německo
„Řidiči jezdící na poněkud starších modelech, které
ovšem ještě nejeden rok vydrží, se mě často ptají, zda
bych jim nemohl nabídnout něco levnějšího. Co se týče
mzdy za práci, tam kompromisy dělat nemohu.
Ovšem díky nabídce náhradních dílů značky AUDURA
budu moci poskytnout slevu na úrovni 20 nebo až
30 procent.“
Christoph S., majitel autoservisu v Hertenu, Německo
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OD VÍCE INFORMACÍ VÁS
DĚLÍ JEDNO KLIKNUTÍ.

Informujte se o našem výrobním programu na stránce
www.audura.parts. Aktuality ohledně značky AUDURA
naleznete také na Facebooku a na YouTube. Napište
nám e-mail na adresu info@audura.parts nebo se
přihlaste k odběru bezplatného zpravodaje AUDURA.

www.audura.parts
facebook.com/audura.parts
info@audura.parts
Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou ilustrační. Tato brožura nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy. Odběr dílů značky AUDURA je možný pouze prostřednictvím autorizovaných motoristických velkoobchodů.
 valita ve smyslu jakosti originálního dílu dle ustanovení nařízení (EU) č. 461/2010 a s ním souvisejících doplňujících zásad
K
Evropské komise (2010/C 138/05).
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Aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky a Záruční podmínky značky AUDURA si můžete prohlédnout na stránce www.audura.parts.
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