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Jako bezpośredni i niezależny importer części do samochodów jesteśmy przekonani iż ceny które
proponujemy naszym klientom są jednymi z najlepszych na rynku. Bogata oferta części samochodowych tj.
ok. 2 mln. jest w stanie zaspakajać potrzeby rynku części zamiennych. Jako Internetowy sklep motoryzacyjny
który został wyposażony w zaawansowaną wyszukiwarkę TECDOC każdy klient jest w stanie sam określić i
poszukać część odpowiadającą posiadanemu pojazdowi samodzielnie ją wycenić i zamówić. Nasza firma
wszystkie zamówienia auto części realizuje tego samego dnia, a zamówienia powyżej kwoty 200zł wysyła na
nasz koszt. Utworzenie konta i zalogowanie się w naszym systemie pozwala monitorować status swojej
przesyłki i brać udział w licznych promocjach.W naszej ofercie części samochodowe wszystkich czołowych
producentów do wszystkich marek samochodów. Należą do nich między innymi: części Audi, części Ford
wiele poszukiwanych części Mercedes i części Opel, Poza tym w naszym sklepie motoryzacyjnym
odnajdziecie części do Volkswagena oraz części BMW, wiele innych części Seat i Skoda, Alfa Romeo,
Citroen, Peugeot, poszukiwanych części Renault czy części Fiat jak i marek Japońskich oraz Koreańskich.
Dostępne części zamienne przeznaczone są zarówno do samochodów osobowych jak i dostawczych i
ciężarowych. Jesteśmy niezależnym importerem czołowych producentów takich części jak:MEYLE, ATE,
Bosch, Beru, Textar, Valeo, Hella, NGK, SKF, Febi Bilstein, Sachs, LUK, TRW, GP, Lemforder, Mann,
Brembo, Corteco, Ruville. Naszą fachowość i profesjonalizm potwierdzają liczne pozytywne opinie serwisów
Allegro i Opineo oraz otrzymany tytuł Rzetelna Firma. Wykreował nas profesjonalizm i nim kierujemy się na
co dzień. Jako importer zapewniamy najlepsze ceny na rynku.
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