
PONAD 

12000 CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH 

WYSOKA JAKOŚĆ   KORZYSTNA CENA
DO SAMOCHODÓW RÓŻNYCH MAREK

WYBIERZ CZĘŚCI EUROREPAR. 
OBSŁUGUJ I NAPRAWIAJ 
SAMOCHODY RÓŻNYCH MAREK

ATUTY MARKI EUROREPAR:

GWARANCJA 
WYSOKIEJ JAKOŚCI

Gama części zamiennych Eurorepar: 
systematyczny rozwój w zakresie grup produktowych, 
doboru dostawców i pozycjonowania cenowego 
poszczególnych rodzin.

Renomowani dostawcy, często oferujący części także do montażu 
fabrycznego pojazdów.

Regularne testy parametrów pracy części EUROREPAR.

Ciągła analiza wyników kontroli jakościowych gamy.

Ochrona autentyczności części: specjalne etykiety z hologramem 
na opakowaniach.

Części EUROREPAR są objęte 2-letnią* gwarancją na wady fabryczne i 
materiałowe.

* W Autoryzowanych Stacjach Obsługi Peugeot, Citroën, DS oraz warsztatach
  Eurorepar Car Service, 2-letnia gwarancja obejmuje części i robociznę. 

LATA

GWARANCJI

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE 
INŻYNIERÓW Z GRUPY PSA
DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Gama części zamiennych Eurorepar: podążanie za coraz 
surowszymi wymaganiami rynku poprzez zapewnianie 
dla większości grup produktowych bardzo dużego 
pokrycia zapotrzebowania europejskiego parku pojazdów.

Ciągła adaptacja gamy do zmieniających się wymagań i zapotrzebowania 
wielomarkowych warsztatów samochodowych.

Optymalizacja rodzin produktów poprzez zapewnianie większego pokrycia 
zapotrzebowania za pomocą niezmiennej ilości pozycji katalogowych.

PLN

Gama części zamiennych Eurorepar: 
ciągła analiza cen, by zapewnić ich atrakcyjność zarówno 
dla warsztatów, jak i dla użytkowników pojazdów.

ZOBOWIĄZANIA MARKI EUROREPAR:

KORZYSTNE CENY 

DOSTĘPNOŚĆ
Produkty Eurorepar są dostarczane za pośrednictwem marki DISTRIGO 
z Centralnego Magazynu Części Zamiennych Grupy PSA zlokalizowanego w Polsce.

Dostawy realizowane są jeden lub dwa razy dziennie w zależności od lokalizacji warsztatu.

WSPARCIE TECHNICZNE I HANDLOWE

Service Box, narzędzie 
pozwalające w czasie rzeczywistym 

dobrać właściwe części, 
sprawdzić ich ceny i dostępność, 
a następnie złożyć zamówienie.

http://public.servicebox-parts.com 

Biuro Obsługi Klienta 
dla warsztatów niezależnych zainteresowanych ofertą

Czynne poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
Zadzwoń pod numer telefonu: 

22 500 94 72
Wyślij e-mail na adres: 

czesci@distrigo.com.pl  

A
B

F
o

rm
a
t 

- 
W

rz
e
s
ie

n
 2

0
1
9

Strona www.eurorepar.com
z informacjami o gamie produktów 

Eurorepar. 

ETYKIETA
BEZPIECZEŃSTWA

Potwierdza jakość i 
oryginalność części
zamiennych.



GAMA POZWALAJĄCA NA SERWISOWANIE
SAMOCHODÓW RÓŻNYCH MAREK 
3 letnich lub starszych

OPONY

Opony letnie

Opony zimowe

to opony bezpieczne, trwałe 
i ekonomiczne w eksploatacji.

Filtry oleju

Filtry paliwa (benzyna i diesel)

Filtry powietrza 

Filtry przeciwpyłkowe

Eurorepar Reliance Filtry przeciwpyłkowe 
standardowe i węglowe 

zatrzymują nawet najmniejsze 
cząsteczki zanieczyszczeń, 
zapewniając wysoki komfort podróży.

FILTRY UKŁAD HAMULCOWY WIDOCZNOŚĆ

Klocki hamulcowe

Tarcze hamulcowe

Tarcze hamulcowe z łożyskami

Zestawy naprawcze hamulców 
bębnowych

Przewody hamulcowe

Klocki hamulcowe Eurorepar 

są wyposażone w rozwiązania eliminujące 
drgania i hałas podczas ich pracy. 

Pióra wycieraczek

Żarówki i zestawy żarówek

12 żarówek i 2 zestawy do wyboru 
- to oferta do 90 % pojazdów różnych marek.

UKŁAD ROZRZĄDU ROZRUCH I ZAPŁON
UKŁADY ZAWIESZENIA 
I KIEROWNICZY

ELEMENTY OSPRZĘTU 
SILNIKA

WYPOSAŻENIE 
WARSZTATU

Wózek na narzędzia

Zestawy narzędzi do wózka

Stojaki do ekspozycji
(produktów gamy Eurorepar, 
opon, piór wycieraczek…)

172 narzędzia 
w trzech zestawach dopasowanych 
do szuflad wózka Eurorepar.

PŁYNY 
EKSPLOATACYJNE

Oleje silnikowe

Oleje do skrzyń biegów

Płyny niezamarzające do chłodnic

Płyny do spryskiwaczy

Płyny hamulcowe

Nowy olej do manualnych 
skrzyń biegów MTF 75W 

zapewnia lepsze parametry pracy 
na zimno i w wysokich temperaturach, 
co przekłada się na zmniejszone 
zużycie paliwa.

AKCESORIA

Kołpaki kół

Pokrowce na fotele

Dywaniki podłogowe

Akcesoria Eurorepar 

to ekonomiczny sposób 
na podniesienie estetyki samochodów
używanych.

UKŁAD WYDECHOWY

Tłumiki

Katalizatory

Filtry cząstek stałych

Sondy lambda

Zaledwie 11 sond lambda 
pozwala na naprawę prawie 1000 modeli 
samochodów różnych marek.

Paski rozrządu

Zestawy rozrządu

Pompy wody

Zestawy rozrząd + pompa wody

Zestaw "2 w 1" 
układu rozrządu i pompy wody 
to gwarancja kompatybilności wszystkich 
elementów i możliwość optymalnej pod 
względem kosztów naprawy pojazdu. 

Akumulatory (w tym Stop & Start)

Alternatory

Rozruszniki

Świece zapłonowe

Świece żarowe

Akumulatory "Stop & Start" 
Eurorepar to zaledwie 4 różne 

produkty pasujące aż do 30 000 różnych 
modeli samochodów.

Amortyzatory
Zestawy łożysk kół
Łączniki zawieszenia, 
drążki i przeguby

Osłony przegubów półosi

Sfery zawieszenia

Wahacze
Łożyska kolumn McPhersona

Amortyzatory Eurorepar to

 "dwururowe" konstrukcje gazowe, 
zapewniające lepszą trakcję, krótszą 
drogę hamowania i dłuższy okres 
eksploatacji w stosunku 
do amortyzatorów hydraulicznych.

Paski klinowe

Zestawy pasków i rolek

Sprzęgła kompletne

Zastosowanie zestawu 
zawierającego pasek napędu osprzętu 
oraz rolki prowadzące i napinające, 
to ekonomiczne rozwiązanie zarówno 
dla warsztatu, jak i dla klienta.

ELEMENTY NADWOZIA PRODUKTY DLA 
PROFESJONALISTÓW UKŁAD KLIMATYZACJI

LINKI 
SAMOCHODOWE

Podnośniki szyb

Siłowniki klapy tylnej

Siłowniki pokrywy silnika

Eurorepar oferuje podnośniki 
szyb wszystkich rodzajów: 
ze sterowaniem ręcznym, elektrycznym 
lub elektronicznym, z funkcjami 
komfortu i zapobiegania przycięciu.

Produkty pomocnicze do obsługi 
opon

Preparaty odtłuszczające

Preparaty czyszczące

Uszczelki korków spustu oleju

Smary

Artykuły higieniczne

Preparat do czyszczenia 
układów hamulcowych może 

być łatwo stosowany nawet w najtrudniej 
dostępnych miejscach dzięki specjalnej 
dyszy "multi-jet".

Skraplacze

Osuszacze

Przy wymianie skraplacza 

klimatyzacji często należy wymienić 
także inne elementy, jak np.pasek 
napędu osprzętu, przewody, 
filtr przeciwpyłkowy..

Linki sprzęgła

Linki sterowania skrzynią biegów

Linki gazu

Linki hamulca ręcznego

Kilkaset produktów 
wysokiej jakości, pozwalających na pełną,
profesjonalną obsługę samochodów 
większości marek pojawiających 
się na naszych drogach.

NOWOŚCI EUROREPAR

UKŁAD HAMULCOWY
Systematycznie rozwijane rodziny 
poszczególnych części do układów 
hamulcowych Eurorepar pozwalają 
obsługiwać ponad 90 % samochodów 
z europejskiego parku.

SPRZĘGŁA KOMPLETNE
Optymalne pod względem technicznym 
i ekonomicznym zestawy "3 w 1" 
- tarcza sprzęgła, docisk
i mechaniczne lub hydrauliczne 
łożysko oporowe.

ALTERNATORY 
I ROZRUSZNIKI
Istotnie powiększona gama fabrycznie 
regenerowanych urządzeń elektrycznych 
- to 2 razy więcej niż dotychczas pozycji 
katalogowych. Nie jest wymagany zwrot 
zużytych części i kłopotliwa procedura 
kaucji.

OPONY
Eurorepar RELIANCE 
to dwie nowe gamy opon: 
letnie w 49 rozmiarach 
i zimowe WINTER w 26 rozmiarach 
do felg o średnicach od 13 do 18 cali. 

PŁYNY 
EKSPLOATACYJNE
Olej silnikowy PROTECT C2 0W30 
- nowa, unikalna formuła, która pozwala 
na stosowanie go w silnikach 
benzynowych wyposażonych 
w najnowsze generacje filtrów cząstek 
stałych i katalizatorów.  

PIÓRA WYCIERACZEK

Nowa rodzina płaskich piór 
wycieraczek w 11 długościach. 
W każdym opakowaniu znajduje 
się kilka różnych łączników, 
dzięki czemu gama ta pokrywa 
zapotrzebowanie 96 % samochodów 
osobowych poruszających się 
po drogach Europy.

UKŁADY ZAWIESZENIA 
I KIEROWNICZY
Znacznie większa niż dotychczas 
ilość pozycji katalogowych zestawów
łożysk kół. 
Odnowienie gamy sfer zawieszenia. 
Obie rodziny w nowych, dopasowanych 
do wymogów rynku cenach.

AKCESORIA

Kołpaki: 3 wzory graficzne (w tym jeden 
dwukolorowy) opracowane specjalnie 
dla Eurorepar. 
Pokrowce na fotele (uniwersalne lub 
dopasowane): idealne, by pomóc podnieść 
wartość samochodu podczas odsprzedaży. 
Dywaniki podłogowe: wyposażone 
w mocowania uniemożliwiające wsunięcie 
się dywanika kierowcy pod pedały.


