
PONAD 

15000 CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH 

WYSOKA JAKOŚĆ   KORZYSTNA CENA

DO SAMOCHODÓW RÓŻNYCH MAREK



Elementy dodatkowe
Sprzedawane oddzielnie zestawy drobnych 
części (prowadnice, sprężynki itp.), 
których wymiana jest zalecana wraz 
z klockami hamulcowymi.

Oleje silnikowe

Eurorepar 
Reliance Lato

Filtry oleju

Filtry paliwa (benzyna i diesel)

Filtry powietrza 

Filtry przeciwpyłkowe

Kompletna gama różnych 
filtrów

pokrywa zapotrzebowanie 
blisko 95% europejskiego parku 
samochodów osobowych i lekkich 
dostawczych.

Klocki hamulcowe

Tarcze hamulcowe

Tarcze hamulcowe z łożyskami

Zestawy naprawcze hamulców 
bębnowych

Przewody hamulcowe

Tarcze hamulcowe Eurorepar 

Kilkaset pozycji katalogowych. 
Zgodne z normą R90. Oferują 
bezpieczne hamowanie, bez drgań.

Pióra wycieraczek

Żarówki i zestawy żarówek

Pióra wycieraczek

Prosta gama 11 rozmiarów wraz z uchwytami 
umożliwia ich zastosowanie w ponad 95% 
europejskich samochodów.

Wózek na narzędzia

Zestawy narzędzi do wózka

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

172 narzędzia 

W trzech zestawach dopasowanych 
do szuflad wózka Eurorepar.
Możliwość zamówienia pojedynczych 
narzędzi w razie potrzeby.

Gama olejów silnikowych 
Eurorepar

Kilkanaście rodzajów olejów. 
Możliwość oferowania wymiany 
w 9 na 10 samochodów z parku 
europejskiego.

Oleje silnikowe

Oleje do skrzyń biegów

Płyny niezamarzające do chłodnic

Płyny do spryskiwaczy

Płyny hamulcowe
Kołpaki kół

Pokrowce na fotele

Dywaniki podłogowe

Akcesoria Eurorepar 

To ekonomiczny sposób 
na podniesienie estetyki i wartości
samochodów używanych.

Tłumiki

Katalizatory

Filtry cząstek stałych

Sondy lambda

Filtry cząstek stałych

Rodzina części rozwijana 
systematycznie o produkty 
do samochodów różnych marek.

GAMA POZWALAJĄCA NA SERWISOWANIE
SAMOCHODÓW RÓŻNYCH MAREK 
3 LETNICH LUB STARSZYCH

Komplety "2 w 1" 

Zestawy 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 zestaw części pozwalający na łatwą 
identyfikację i szybką naprawę 
w rozsądnych kosztach. 
Niski koszt magazynowania.

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.

Sprzęgła kompletne

Koncentryczne łożyska wyciskowe

Kompletne sprzęgła "3 w 1"

To zestaw części pozwalający na łatwą 
identyfikację i szybką naprawę 
w rozsądnych kosztach.

Eurorepar oferuje podnośniki 
szyb wszystkich rodzajów: 

Ze sterowaniem ręcznym, elektrycznym 
lub elektronicznym, z funkcjami 
komfortu i zapobiegania przycięciu.

Podnośniki szyb

Siłowniki klapy tylnej

Siłowniki pokrywy silnika

Preparaty odtłuszczające

Preparaty czyszczące

Uszczelki korków spustu oleju

Smary

Artykuły higieniczne

Okulary ochronne i maski 
jednorazowe

Produkty ochronne dla pracowników 
mających kontakt z innymi osobami.

Skraplacze

Osuszacze

Rodzina produktów

Licząca ponad 150 pozycji katalogowych, 
do zastosowania w ponad 22 000 
modelach pojazdów z europejskiego 
parku.

Kilkaset produktów 

Wysokiej jakości, pozwalających na pełną,
profesjonalną obsługę samochodów 
większości marek pojawiających 
się na naszych drogach.

OPONY FILTRY UKŁAD HAMULCOWY WIDOCZNOŚĆ WYPOSAŻENIE 
WARSZTATU

PŁYNY 
EKSPLOATACYJNE AKCESORIA UKŁAD WYDECHOWY

UKŁAD ROZRZĄDU ROZRUCH I ZAPŁON
UKŁADY ZAWIESZENIA 
I KIEROWNICZY

ELEMENTY OSPRZĘTU 
SILNIKA ELEMENTY NADWOZIA PRODUKTY DLA 

PROFESJONALISTÓW
UKŁAD 
KLIMATYZACJI

INNE CZĘŚCI 
ZAMIENNE

Linki sprzęgła

Linki sterowania skrzynią biegów

Linki gazu

Linki hamulca ręcznego

Pompy paliwowe niskiego ciśnienia

Paski rozrządu

Zestawy rozrządu

Pompy wody

Zestawy rozrząd + pompa wody

Paski napędu osprzętu

Gama powiększyła się o 2 nowe produkty:

- PREMIUM D1 5W-30 - specyfikacja GM dexos1 Gen.2; 
  ILSAC GF-6A,
- PREMIUM RN17 5W-30 - specyfikacja Renault RN17; 
  klas. C3 wg ACEA

Istotna rozbudowa gamy. 
Obecnie pozwala ona na obsługę ponad 75 % 
samochodów z europejskiego parku.

Amortyzatory
Poprawa osiągów w porównaniu do poprzedniej 
generacji. 3 bieżniki.
Prosta linia rozmiarów opon do samochodów 
osobowych, lekkich dostawczych i SUV-ów. 

Eurorepar oferuje 
coraz większą ilość 
części zamiennych 
dla potrzeb 
rozwijającego się 
segmentu pojazdów 
niskoemisyjnych.

Elementy układu hamulcowego (klocki, tarcze...), 
zawieszenia (amortyzatory), czy filtry przeciwpyłkowe 

- oferta EUROREPAR pasuje do większości samochodów 
hybrydowych lub elektrycznych spotykanych 
na europejskich drogach.

OFERTA 
TAKŻE DLA 

LEV

To opony bezpieczne, trwałe 
i ekonomiczne w eksploatacji.
Kilkadziesiąt najpopularniejszych 
rozmiarów do kół o średnicach felg 
od 13 do 19 cali.

Eurorepar Reliance

2-ga generacja

Opony letnie

Produkty do obsługi i napraw 

kół i opon



ATUTY MARKI EUROREPAR:

GWARANCJA 
WYSOKIEJ JAKOŚCI

Gama części zamiennych EUROREPAR jest
systematycznie rozwijana 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

CIĄGŁY ROZWÓJ 

Gama części zamiennych EUROREPAR podąża 
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 podlega 
ciągłej analizie cen, by zapewnić ich atrakcyjność 
zarówno dla warsztatów, jak i dla użytkowników 
pojazdów.

KORZYSTNE CENY 

Produkty EUROREPAR są dostarczane za pośrednictwem marki  DISTRIGO z Centralnego 

Magazynu Części Zamiennych Grupy STELLANTIS zlokalizowanego w Polsce.

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

ETYKIETA
BEZPIECZEŃSTWA

Potwierdza jakość i 
oryginalność części
zamiennych.

Strona www.eurorepar.com
z informacjami o gamie produktów 

Eurorepar. 

Biuro Obsługi Klienta 
dla warsztatów niezależnych zainteresowanych ofertą

Czynne poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00

Adres e-mail: 

czesci@distrigo.com.pl  
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DOSTĘPNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM

CZĘŚCI 

DO SAMOCHODÓW

RÓŻNYCH MAREK

Service Box, narzędzie pozwalające w czasie rzeczywistym dobrać właściwe części, 
sprawdzić ich ceny i dostępność, a następnie złożyć zamówienie.

http://public.servicebox-parts.com 

WIĘCEJ O EUROREPAR:

CENTRALNY 

MAGAZYN CZĘŚCI 

ZAMIENNYCH

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ

BIURO 

OBSŁUGI 

KLIENTA

DOSTAWY 

NA TERENIE

CAŁEJ POLSKI

WSPARCIE HANDLOWE

KOORDYNATORA 

REGIONALNEGO

Nr telefonu:

22 500 94 72


