
 

 

25/06/2015 (26 неделя) 

 

ASM — доступное качество  
 

 

 

 

 

 

Новинка! Герметик системы  
охлаждения Liqui Moly Kuhler Dichter 

 

 

 

 

 
Cпеццена на воздушный фильтр Starline 
для MB Sprinter 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные автомобильные коврики 
— еще проще подобрать! 
 

 

 

 

 

Выгрузка прайсов для интернет-магазинов 
 

 

 

 

 

 
Bosch — «учасник» перегонів 
«24 години Ле-Ману» 
 

 

Важливо! Реестрація податкових наклад-
них з 29 червня! 

 



 

 

25/06/2015 (26 неделя) 

 

 

ASM — доступное качество 

 

Торговая марка ASM — отличный вы-

бор для украинских автолюбителей. Ка-
чество продукции и положительные от-

зывы клиентов говорят об отличном со-

отношении цена/качество. 

В ассортименте «ЭЛИТ-Украина» вы 

найдете следующие позиции ASM: 

 Амортизаторы 

 тормозные колодки 

 катушки зажигания 

 тормозные шланги 

 опоры амортизаторов 

 рулевые рычаги 

 

Следует отметить очень важную де-

таль — все мощности производства мар-
ки ASM находятся в Китае. Это сказыва-

ется на невысокой стоимости деталей, 
что немаловажно для многих покупате-

лей, при этом качество и надежность 
продукции не страдают. 

Продукция ASM продается по всему 
миру, включая Северную Америку, Юж-

ную Америку, Азию, Европу и внутрен-
ний рынок Китая. 

Одной из главных задач марки ASM 

является своевременная реакция на по-
явление новых моделей автомобилей, 

чтобы как можно скорее предложить к 
ним качественные автозапчасти на вы-

годных условиях. 
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Следует отметить широчайший ассор-

тимент продукции марки ASM: амортиза-
торы, тормозные колодки, шрусы, опоры 

амортизаторов, катушки зажигания, ша-
ровые опоры, помпы и многое другое. 

Весь товар, предлагаемый клиентам, 
сертифицирован. 

Главная цель торговой марки ASM – 

это ваша безопасность плюс длительный 
срок использования предлагаемой про-

дукции. 

Продажи ASM начинаются с 1 июля 
2015 года 

Скачать ассортимент ASM  
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Новинка! Герметик системы охлаждения Liqui Moly Kuhler Dichter 

Средство герметизирует неболь-
шие места утечек в радиаторе, пори-
стость металла в местах пайки и воло-
сяные трещины. Герметизирует по-
вреждения, которые достаточно труд-
но локализовать (при этом можно 
определить лишь падение уровня 
охлаждающей жидкости). Защищает 
камеру сгорания от возможного попа-
дания в нее охлаждающей жидкости. 
Можно использовать средство со 
всеми видами присадок в систему 
охлаждения и любыми антифризами. 
Применимо в системах охлаждения из 

алюминия и пластиков и для всех систем охла-
ждения. 

Применение: перед использованием необхо-
димо встряхнуть баллончик. Прогреть двигатель и 
добавить герметик в систему охлаждения из рас-
чета: 250 мл присадки на 10 л охлаждающей жид-
кости. Дать поработать двигателю на холостых 
оборотах минимум 10 минут. 

 
Код товара: LIM1997 

Нажмите на картину, чтобы посмотреть ролик 
на YouTube: 

 

 

 

Cпеццена на воздушный фильтр Starline для MB Sprinter  

 

 

Код товара Описание Цена 

S SF VF2084 Воздушный фильтр ( с сеткой) MB SPRINTER -06 92 грн. 

*спеццена действует от 10 шт. 
**спеццена действует до 30.06.2015 
 

http://ecat.ua/Avtokhimiya-Liqui-Moly-LIQUI-MOLY-LIM1997/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MSU0xOTk3
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-STARLINE-S-SF-VF2084/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFNGIFZGMjA4NA==
https://www.youtube.com/watch?v=pXQLJ9CeTNE
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Универсальные автомобильные коврики — еще проще подобрать! 

Всего две недели назад в нашем ассортименте 
появились автомобильные коврики от легендар-
ного чешского производителя Gumárny Zubří — и 
уже более сотни клиентов убедились в их высо-
чайшем качестве. Такие результаты легко объяс-
нить: наши коврики прямо на конвейере комплек-
туют VW, Audi, Seat, BMW, MINI, Mercedes, Toyota, 
Rolls-Royce. 

Наши коврики универсальные — подходят для 
более чем двух сотен авто. Это позволяет всего 
тремя позициями покрыть спрос на большую 
часть украинского автопарка. 

Для удобства мы сделали таблицу соответствия 
типа коврика моделям. Просто нажмите на кар-
тинку, чтобы перейти на страницу товара: 

http://ecat.ua/Unversal-nyy-kom-kt-kovrov-ELIT-KHD-48021/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgNDguMDIx
http://ecat.ua/Unversal-nyy-kom-kt-kovrov-ELIT-KHD-48022/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgNDguMDIy
http://ecat.ua/Unversal-nyy-kom-kt-kovrov-ELIT-KHD-48020/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgNDguMDIw
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Выгрузка прайсов для интернет-магазинов 
Уважаемые клиенты, мы хотим напомнить, что у вас 

есть возможность подключиться к е-mail выгрузке прай-
сов. 

Вы можете выбрать: получать рассылку ежедневно, 
либо в определенные дни недели. 

Файл вы можете получать как в Excel, так и вCSV. 

В рассылке следующая информация о товаре: 
1. активный код детали Элит 
2. код детали по каталогу 
3. бренд 
4. описание товара 
5. закупочная цена 
6. наличие (Актуально 04:00 текущего дня) 

 на вашем филиале (по умолчанию) 

 дополнительно на двух филиалаха на вы-
бор (по запросу) 

 центральный склад (по умолчанию) 

 все склады суммарно (по умолчанию) 

 внешнее наличие (по запросу) 

Чтобы подписаться на рассылку — обратитесь к вашему 
торговому представителю. 

Bosch — «учасник» перегонів «24 години Ле-Ману» 

24 з 56 автомобілів, які брали участь у 83-х пе-
регонах «24 години Ле-Ману», були оснащені тех-
нологіями Bosch. Знамениті змагання на витри-
валість проходили із 13 до 15 червня 2015 року. 

Починаючи з 2000 року на п’єдесталі легендар-
них перегонів у найпрестижнішій категорії Le Mans 
Prototype 1 (LMP1) присутні автомобілі із систе-
мою вприску від Bosch. При цьому з 2007 до 2014 

року переможцями вісім разів поспіль ставали 
авто з дизельними та гібридними двигунами. А в 
період з 2000 до 2006 року перемагали автомобілі 
з безпосереднім дизельним або бензиновим 
вприском від Bosch. Ці та інші інноваційні техно-
логії були розроблені з нуля або адаптовані для 
гоночних автомобілів із серійних комплектуючих. 
Серед них: блоки управління двигуном, дисплеї, 
системи безпеки та сенсорні пристрої. 
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Важливо! Реестрація податкових накладних з 29 червня! 

Від 24 червня 2015 року 

 
Шановні партнери! 

   

 Згідно Закону України № 71-VIII від 28.12.2014 р., система електронного адміністрування ПДВ пов-
ною мірою запрацює з 01.07.2015 р. Для уникнення можливих проблем з реєстрацією податкових наклад-
них (розрахунків коригувань) та потенційних штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію (п. 120.1 ПКУ): 
 

1. Податкові накладні перед їх реєстрацією, будуть надіслані контрагенту на узгодження не пізніше 
четвертого календарного дня з дати їх складання, крім 29.06.2015 - 30.06.2015,  в ці дні податкові 
накладні будуть зареєстровані в день їх складання. 

2. Просимо Вас не пізніше другого календарного дня після отримання електронних податкових 
накладних повідомити ТОВ «ЕЛІТ-Україна» про наявність помилок в податковій накладній, якщо 
вони мають місце. Податкові накладні потрібно погодити або відхилити, вказавши причину в 
програмі «M.E.Doc IS». Для тих Покупців, що використовують інше програмне забезпечення для 
реєстрації документів на безкоштовному веб-сервісі «M.E.Doc- Оnline» або за телефоном 044 389 
44 35. 

3. Податкові накладні, щодо яких не надійдуть зауваження щодо правильності складання протягом 
двох днів, будуть вважатись прийнятими Покупцем і будуть зареєстровані в ЄРПН починаючи із 
шостого дня їх створення. Податкові накладні, складені в період 29.06.2015 - 30.06.2015, будуть 
зареєстровані ЄРПН в день їх складання. 

4. Розрахунки коригувань при поверненні товару, зміні номенклатури або поверненні оплати скла-
даються Продавцем і будуть надіслані  Покупцю на шостий день їх складання. Покупець пе-
ревіряє правильність їх складання та реєструє в ЄРПН. 

5. На сьомий день створення розрахунку коригування контрагенту буде надіслано на адресу елек-
тронної пошти (яка заповнена в картці підприємства) повідомлення щодо обов’язкової реєстрації 
відповідних розрахунків коригувань. 

6. Просимо реєструвати розрахунки коригувань в дводенний термін після їх отримання, але в жод-
ному разі не пізніше 15 днів з моменту складання.  

7. Виключення становлять розрахунки коригувань по поверненню товарів, придбаних у 2014 році та 
в січні 2015 року. Такі розрахунки коригувань реєструються Продавцем. 

 


