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Новинки в ассортименте UFI! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лотовое предложение на амортизаторы 
STARLINE 

Код товара 

Амор-
тиза-
тор Применяемость 

S TL C00013.2 

перед-
ний VW T4 

S TL C00014.2 задний VW T4 

S TL A53006.2 

перед-
ний Daewoo Lanos 

S TL A00003.2 задний Daewoo Lanos 

S TL D21337/8 

перед-
ний Daewo Matiz 

S TL D31339.2 задний Daewo Matiz 

S TL C00097.2 

перед-
ний Dacia Logan 04-12 

S TL C00098.2 задний Dacia Logan 04-12 

S TL C00012.2 

перед-
ний MB Sprinter -06 

 

Код товара Название Применение 

25.159.00 Масляный фильтр MB (X166) ML 250 CDI Blue Tec -11 

26.074.00 Топливный фильтр FORD TRANSIT 2,2 TDCI 14- 

27.A53.00 Воздушный фильтр MINI Cooper D 10- 

30.364.00 Воздушный фильтр (для пыльных условий) SKODA OCTAVIA tour 1,6 

30.554.00 Воздушный фильтр TOYOTA RAV 4 IV 2,0 14- 

30.557.00 Воздушный фильтр BMW 5 (F10) 520 11- 

30.558.00 Воздушный фильтр BMW 3 (F30) 320 13- 

30.559.00 Воздушный фильтр RANGE ROVER EVOQUE 2,2 TD4 12- 

30.574.00 Воздушный фильтр HYUNDAY IX35 2,0 10- 

30.589.00 Воздушный фильтр SKODA FABIA 1,0 14- 

Минимальное количество для 
применения спеццены — 4 шт. 

http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-C000132/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEMwMDAxMy4y
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-C000142/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEMwMDAxNC4y
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-A530062/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEE1MzAwNi4y
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-A000032/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEEwMDAwMy4y
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-D21337-8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEQyMTMzNy84
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-D313392/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEQzMTMzOS4y
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-C000972/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEMwMDA5Ny4y
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-C000982/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEMwMDA5OC4y
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-C000122/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEMwMDAxMi4y
http://ecat.ua/Maslyaniy-fil-tr-UFI-2515900/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0yNS4xNTkuMDA=
http://ecat.ua/Palivniy-fil-tr-UFI-2607400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0yNi4wNzQuMDA=
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-UFI-27A5300/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0yNy5BNTMuMDA=
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-UFI-3036400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMC4zNjQuMDA=
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-UFI-3055400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMC41NTQuMDA=
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-UFI-3055700/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMC41NTcuMDA=
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-UFI-3055800/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMC41NTguMDA=
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-UFI-3055900/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMC41NTkuMDA=
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-UFI-3057400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMC41NzQuMDA=
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-UFI-3058900/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMC41ODkuMDA=
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Внимание, интернет-магазины! 
Теперь в письме с выгрузкой Nalichie OE.xlsx скачи-
вайте файл с наличием и ценами на Оригинальные 
запчасти! 
 
Мы предлагаем ОЕ запчасти по брендам: BMW, 
CADILLAC, CHERY, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, 
DAEWOO, FORD, GEELY, HONDA, HYUNDAY, 

JAGUAR,LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES-BENZ, 
MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, 
SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VAG, ZAZ. 
 
Срок доставки — от одного дня до двух недель. 
Данные обновляется два раза в неделю (каждый 
вторник и пятницу). 

 
 

Переїзд львівської філії 
Шановні клієнти львівської філії. Нам стало затісно у 
старому приміщенні на вулиці Філатова і ми в рекор-
дні три дні змінили адресу. Тепер нас можна знайти  

за адресою: с. Солонка, вул. Стрийська, 57. Тепер в 
нас буде ще більше запчастин на складі! Не забудьте 
завітати в гості. Щиро ваші. 

http://elit.ua/files/Nalichie_OE.xlsx
http://www.elit.ua/?r=news/news/update&id=1152
http://www.elit.ua/?r=news/news/update&id=1152
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Открытие филиала в Хмельницком 
 
Уважаемые клиенты! 
Мы открыли новый филиал в г.Хмельницкий.  
Филиал находится по адресу:  г.Хмельницкий, ул.П.Мирного, 7 
Телефоны филиала: 
(050) 117-91-91 
(067) 233-44-04 
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Бізнес — тренінг для керівників PARTNER ELIT 
 

19 вересня компанія «ЕЛІТ-Україна» при підтримці компанії ZF в рамках проекту Partner Elit провели навчання  для 
і менеджерів автосервісів мережі. 
На тренінгу розглядали сучасні можливості та інструменти розвитку автосервісу. Основну увагу приділили:  
• аналізу існуючих клієнтів автосервісу 
• роботі з різними категоріями клієнтів 
• інструментам залучення та утримання клієнтів 
• інструментам розвитку клієнтів до стану «постійний клієнт» 
• формуванню і розвитоку команди на автосервісі 
• ролі керівника для ефективної роботи команди автосервісу 
• аналізу робочих процесів на СТО з точки зору людського фактору 
• діям керівника в вирішенні актуальних проблем на СТО 
• мотивації персоналу автосервісу 
 
Прямо на тренінгу закріпили матеріал виконанням практичних завдань. Фотографії та відгуки учасників найкращим 
чином передають піднесену атмосферу, що панувала під час навчання. 
 
 
 

Володимир, СТО "Хантер" 
Прийняли участь в тренінгу тому що не навчатися зараз – це 
робити крок назад. Як би нам не здавалось, що ми все зна-
ємо, завжди знайдеться цінна порада не тільки від коллег, 
але й від конкурентів. Це важливо, так як ми всі працюємо на 
одному ринку. Біля 70% того, що ми почули плануємо впро-
ваджувати на нашому сервісі. Хотілося б, щоб навчання про-
водилися не тільки для керівників та менеджерів, але і для 
решти персоналу, адже це просто надихає на результативну 
роботу. 
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Максим, СТО "Савтосервіс" 
Хочемо розвиватися. Все що знали 
вже перепробували, хочеться нових 
ідей, бути в тонусі. Ми не вперше на 
тренінгах PARTNER ELIT, тому не були 
здивовані тим, що абсолютно на всі 
запитання були отримані вичерпні від-
повіді. Дійсно, було б непогано прово-
дити навчання і для персоналу. Нав-
чання просто необхідно. Звертаючи 
увагу на ринок та на те, що на незале-
жні автостанції все частіше зверта-
ються власники дорогих та свіжих 
авто, то і персонал має бути готовим 
до того, щоб обслуговувати їх. Такі 
тренінги допомагають. 

Аліна, CТО "Автолідер-Кіровоград" 
У нас є прагнення розвиватися і про-
сто поспілкуватися з партнерами ме-
режі автосервісів. Пройшло лише кі-
лька днів, а ми вже на практиці вико-
ристовуємо поради. Здавалось, нічого 
нового вже не дізнаєшся, а насправді 
— безліч цінної інформації. Хотілося б 
щоб відбувалося якнайбільше тренін-
гів для персоналу, але саме технічної 
направленості, щоб піднімалася квалі-
фікація. 


