
PONAD  

10 000 CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH

WYSOKIEJ JAKOŚCI
W KORZYSTNEJ CENIE



GAMA CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 EUROREPAR

GAMA EUROREPAR OBEJMUJE 

42 GRUPY TOWAROWE SKŁADAJĄCE SIĘ 

Z PONAD 10 000 CZĘŚCI ZAMIENNYCH

OPONY
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AKCESORIA 

FILTRY

Filtry powietrza
Filtry kabinowe
Filtry paliwa
Filtry oleju

• 
• 
• 
• 

Filtry oleju

 

Nowoczesna technologia produkcji zapewniająca 
trwałość wyrobów potwierdzoną licznymi testami.

Spełniają wymagania certyfikatów jakościowych 
ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 oraz OHSAS 
18001.

• 

• 

Klocki hamulcowe
Tarcze hamulcowe
Zestawy naprawcze 
hamulców tylnych
Przewody hamulcowe

• 
• 
• 
• 

UKŁAD HAMULCOWY

Poddawane były testom efektywności pracy 
w zakresie temperatur od - 30°C do + 500°C, 
wg identycznych procedur, jakie stosuje się 
w  przypadku  części  oryginalnych.

Skuteczne tłumienie drgań i hałasu dzięki specjalnej 
konstrukcji tzw. shim-u (element metalowy pokryty 
warstwą  ochronną  ze  specjalnej  gumy).

Producent spełnia wymagania norm jakościowych 
(ISO 9001 / ISO TS 16949).

• 

• 

• 

Klocki hamulcowe

ELEMENTY NADWOZIA

Podnośniki szyb
Siłowniki klapy tylnej
Siłowniki pokrywy silnika

• 
• 
• 

Podnośniki szyb

 

Rozmieszczenie punktów mocujących i czas 
montażu identyczne, jak w przypadku części 
oryginalnych.

Instrukcje montażu oraz uchwyty do przytwierdzenia 
wiązek e lekt rycznych (w raz ie  pot rzeby) 
w opakowaniach.

Podnośniki oraz ich producent spełniają wymogi 
obowiązujących norm i certyfikatów europejskich.

• 

• 

• 

Tłumiki
Katalizatory
Filtry cząstek stałych
Sondy lambda

• 
• 
• 
• 

UKŁAD WYDECHOWY

Opony godne zaufania

EUROREPAR przedstawia swoje pierwsze 
opony letnie !

Połączenie trwałości, oszczędności paliwa 
i bezpieczeństwa.

Spełniają oczekiwania klientów 
poszukujących produktów o doskonałej 
relacji ich parametrów do ceny.

Komplety materiałowych dywaników podłogowych.

Komplet zawiera: 

Dywaniki przednie i tylne do 
samochodów osobowych.

Jeden lub więcej dywaników 
przednich do lekkich 
samochodów dostawczych.

Optymalne bezpieczeństwo dzięki zastosowanym zabezpieczeniom 
zapobiegającym wsunięciu się dywaników pod pedały.
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WIDOCZNOŚĆ

Pióra wycieraczek
Stojaki do prezentacji piór przednich 
i tylnych
Żarówki i zestawy żarówek

• 
• 
• 

W ofercie 4 rodzaje piór: tradycyjne, płaskie, 
hybrydowe i tylne.

W opakowaniach pióra oraz łączniki przegubowe. 

Materiały wysokiej jakości, które zapewniają 
efektywną i cichą pracę piór przez długi czas.

Pióra wycieraczek

• 

• 
• 

ELEMENTY 
OSPRZĘTU SILNIKA

Paski klinowe
Zestawy pasków i rolek
Sprzęgła kompletne

• 
• 
• 

Sprzęgła kompletne

Gama tych sprzęgieł zapewnia możliwość obsługi 
samochodów  większości  marek.

Sprzegła z gamy EUROREPAR są przeznaczone 
do obsługi samochodów innych marek niż 
Peugeot,  Citroën,  DS. 

Dla samochodów Peugeot, Citroën, DS dostępne są 
sprzęgła z gamy SECOIA czyli z gamy Części 
Zamiennych  Fabrycznie  Regenerowanych.

• 

• 

• 

Zostały stworzone specjalnie dla samochodów 
Peugeot, Citroën, DS ponieważ koncepcja filtra 
cząstek stałych FAP powstała właśnie w Grupie PSA.

Filtry FAP z gamy EUROREPAR mają jakość 
porównywalną do tych użytych do fabrycznego 
montażu. 

Dostosowane są do sposobu regenerac j i 
opracowanego przez Grupę PSA,
charakteryzującego się szybkim i znacznym 
wzrostem temperatury wewnątrz filtra.

• 

Filtry cząstek stałych FAP

• 
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• 

UKŁAD ROZRZĄDU

Zestawy pasków i rolek

 

Paski rozrządu
Zestawy rozrządu
Pompy wody
Zestawy rozrządu z pompą

• 
• 
• 

 

Zapewniona kompatybilność  techniczna elementów 
zestawu  (pasek  i  rolki).

Proste rozwiązanie pod względem logistyki 
i  czytelności  oferty  (jeden  numer  referencyjny).

• 

• 
 

Akumulatory

Gama akumulatorów EUROREPAR jest dostosowana do 
wymagań stawianych przez układy elektryczne starszych 
samochodów – jak np. zwiększone zapotrzebowanie na 
prąd.

W ofercie dostępne są także akumulatory dla nowszych 
samochodów osobowych różnych segmentów rynku, 
marek azjatyckich i  d la lekkich samochodów 
dostawczych oraz dla samochodów wyposażonych 
w systemy „Stop & Start”.

Spełniają zalecenia normy europejskiej 2006/66/EC, 
a także szczególnie wymagającej NF EN 50342-6 2006.

• 

• 

• 

Akumulatory
Alternatory
Rozruszniki
Świece zapłonowe
Świece żarowe

• 
• 
• 
• 
• 

ROZRUCH / ZAPŁON

PŁYNY 
EKSPLOATACYJNE

Oleje silnikowe

Płyny hamulcowe

Płyny niezamarzające 

do chłodnic

Płyny do spryskiwaczy

• 
• 
• 

• 

UKŁADY ZAWIESZENIA
I KIEROWNICZY

Amortyzatory
Sfery zawieszenia 
Łożyska kół
Wahacze
Drążki kierownicze 
i końcówki
Osłony przegubów półosi

• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Dzięki „dwururowej” konstrukcji amortyzatory 
gazowe EUROREPAR zapewniają pojazdowi lepsze 
trzymanie się drogi, krótszą drogę hamowania i 
charakteryzują się dłuższym okresem efektywnej 
pracy.

Sprzedawane pojedynczo.

Instrukcja montażu w opakowaniu.

• 

• 
• 

Amortyzatory
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GWARANCJI
NA WSZYSTKIE CZĘŚCI EUROREPAR!

WYPOSAŻENIE WARSZTATU 

Wózek na narzędzia - 7 szuflad 

Wózek na narzędzia jest 
podstawowym elementem 
wyposażenia profesjonalnego 
warsztatu.

Rozmiary przystosowane 
do przechowywania typowych 
zestawów narzędzi do ogólnych 
napraw mechanicznych.

a także: 

Stojak do ekspozycji produktów z gamy EUROREPAR

PRODUKTY 
CHEMII WARSZTATOWEJ

Korzystna relacja jakości do ceny

Preparaty odtłuszczające, czyszczące, 
odblokowujące oraz smary.

Produkty do obsługi opon.

Produkty uszczelniające.

Środki ochrony.

Wygodne w użyciu opakowania: aerozole, tuby...

Oleje silnikowe Skraplacze klimatyzacji Linki hamulca ręcznego

UKŁAD 
KLIMATYZACJI

LINKI 
SAMOCHODOWE

Gama kompletna, w skład której wchodzą oleje  
syntetyczne i półsyntetyczne do zdecydowanej   
większości  marek  samochodów.

Odpowiadają normom ACEA oraz specyfikacjom 
producentów samochodów (w tym grupy PSA).

• 

• 

Skraplacze

Osuszacze
• 
• 

Wymiana skraplacza to operacja serwisowa, która 
może wymagać ewentualnej wymiany innych 
elementów układu klimatyzacji jak np.: sprężarka, 
zawór rozprężny, osuszacz, pasek napędu osprzętu, 
filtr przeciwpyłkowy. 

Elementy te dostępne są także w ofercie części 
z gamy EUROREPAR.

• 

Linki hamulca ręcznego

Linki sterowania zmianą biegów

Linki sprzęgła

• 

Hamulec ręczny działa na obydwa koła tej samej osi 
(przedniej lub tylnej). Składa się z dźwigni, która 
oddziałuje na dwie linki, za pomocą których 
są uruchamiane elelemnty układu hamulcowego 
w kołach. 

• 
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• 

• 
Logo marki EUROREPAR umieszczone na   
wszystkich  opakowaniach  (także  na  beczkach).

• 

• 
• 



Elektroniczny katalog EUROREPAR DOC 
dostępny pod adresem 

https://pl-ra-iam.eurorepardoc.com 
pozwalający na:

Wsparcie handlowe i techniczne w BIURZE 
OBSŁUGI KLIENTA :

POZNAJ ZALETY 

I STOSUJ JE CZĘŚCI EUROREPAR 
DO SERWISOWANIA SAMOCHODÓW RÓŻNYCH MAREK.

ELASTYCZNOŚĆ

• 

Oferta części EUROREPAR jest stale dopasowywana do 
tendencji rynku motoryzacyjnego oraz zmieniających się 
oczekiwań warsztatów naprawiających samochody 
różnych marek poprzez :

Rozbudowę istniejących grup towarowych części 
zamiennych dla potrzeb rosnącej ilości modeli 
samochodów różnych marek.

Adaptację grup towarowych części zamiennych, aby za 
pomocą mniejszej ilości referencji można było naprawiać 
więcej modeli samochodów.

Wprowadzanie nowych grup towarowych części 
zamiennych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.

• 

• 

KONKURENCYJNOŚĆ
Ceny części zamiennych EUROREPAR pozwalają stworzyć 
atrakcyjną ofertę dla szerokiego grona klientów.

DOSTĘPNOŚĆ

Oferta części zamiennych EUROREPAR posiada 
obszerną ilość referencji , których sprawną dystrybucję 
zapewniają doświadczeni partnerzy logistyczni  GRUPY 
PSA.

WIELOMARKOWOŚĆ

Niekwestionowaną zaletą oferty części EUROREPAR 
jest to, że odpowiada ona na ogromne zapotrze-
bowanie rynku motoryzacyjnego i zapewnia możliwość 
zarówno obsługi eksploatacyjnej jak i wykonywania 
prostych napraw mechanicznych w samochodach  
różnych  marek.

Części EUROREPAR spełniają wymogi norm i przepisów 
odnoszących się do poszczególnych grup towarowych. 
Szczególną uwagę poświęca się tym częściom, które mają 
wyraźny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego. 

Części EUROREPAR objęte są dwuletnią gwarancją.

NIEZAWODNOŚĆ

ZOBOWIĄZANIA 
MARKI EUROREPAR:

Elementy utrwalające obecność marki 
EUROREPAR w świadomości klientów: 
opakowania części, materiały marketingowe 
i komunikacyjne etc.

dobór części na podstawie danych samochodu 
poznanie podstawowych metod jego napraw

• 
• 

pod numerem telefonu: 22 500 94 72
pod adresem: czesci@distrigo.com.pl

• 
• 

JAKOŚĆ

O f e r t ę  c z ę ś c i  E U R O R E PA R  t w o r z y  z e s p ó ł 
wykwalifikowanych inżynierów, specjalistów do spraw 
jakości, a także pracowników z Działu Zakupów GRUPY 
PSA. Ich wiedza i  wieloletnie doświadczenie 
w produkcj i  części  do fabrycznego montażu 
samochodów gwarantuje, że dostawcy części 
EUROREPAR zostali starannie wybrani i sprawdzeni 
(audyty procesów technologicznych, spełnianie 
wymogów ISO etc) i są czołowymi producentami części 
do aut różnych marek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA: 
WWW.EUROREPAR.COM

ATUTY 
MARKI EUROREPAR:


