
WYSOKA JAKOŚĆ KORZYSTNA CENAPLN

CZĘŚCI ZAMIENNE

DO SAMOCHODÓW 

WIĘKSZOŚCI MAREK

POWYŻEJ 3 LAT

EUROREPAR JEDNO ROZWIĄZANIE 

POZWALAJĄCE 

NA SERWISOWANIE

SAMOCHODÓW 

WIĘKSZOŚCI MAREK

POWYŻEJ 3 LAT 
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FILTRY

WIDOCZNOŚĆ

UKŁAD KLIMATYZACJI

UKŁAD ZAPŁONOWY

UKŁAD WYDECHOWY

UKŁAD ZAWIESZENIA / UKŁAD KIEROWNICZY

UKŁAD HAMULCOWY

PŁYNY EKSPLOATACYJNE ELEMENTY NADWOZIA

ELEMENTY OSPRZĘTU SILNIKAUKŁAD ROZRZĄDU

I INNE...



Ofertę  części  EUROREPAR  tworzy  zespół
wykwalifikowanych inżynierów, specjalistów do spraw jakości, 
a  także  pracowników  z  Działu  Zakupów  GRUPY  PSA. 
Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie w produkcji części do 
fabrycznego montażu samochodów gwarantuje, że dostawcy 
części  EUROREPAR  zostali  starannie  wybrani  i  sprawdzeni 
(audyty procesów technologicznych, spełnianie wymogów  
ISO  etc).

JAKOŚĆ

ATUTY MARKI EUROREPAR:

PONAD CZĘŚCI 10 000
ZAMIENNYCH

WYSOKIEJ JAKOŚCI
W KORZYSTNEJ CENIE

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

ELASTYCZNOŚĆ

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

KONKURENCYJNOŚĆ

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

ZOBOWIĄZANIA MARKI EUROREPAR:

Elektroniczny katalog EUROREPAR DOC, który 

pozwala  autoryzowanemu  serwisowi  na:

Elementy utrwalające obecność marki 
EUROREPAR w świadomości klientów: 
opakowania części, materiały
 marketingowe i komunikacyjne etc.dobranie części na podstawie danych pojazdu 

poznanie podstawowych metod jego napraw
• 
• 

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. 
Objęte są gwarancją roczną lub dwuletnią (w zależności od 
rodzaju grupy towarowej).

NIEZAWODNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

WIELOMARKOWOŚĆ

Oferta części zamiennych EUROREPAR posiada obszerną ilość 
referencji, których sprawną dystrybucję zapewnia GRUPA PSA.

Niekwestionowaną zaletą oferty części EUROREPAR jest to, 
że odpowiada ona na ogromne zapotrzebowanie rynku 
motoryzacyjnego i zapewnia możliwość zarówno obsługi 
eksploatacyjnej  jak i  wykonywania prostych napraw 
mechanicznych w samochodach większości marek powyżej 3 lat.

EUROREPAR 
UZNANA MARKA

CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
KOMPLEKSOWO DOPASOWANA DO 

POTRZEB DUŻEGO 
GRONA KLIENTÓW


