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Ve zkratce: 

■  NK: záruka prodloužena na 5 let

Nadstandardní pětiletou záruku poskytuje na 
veškeré své produkty značka NK, která do APM Au-
tomotive dodává brzdové díly, díly řízení a spojkové 
díly. Dánský výrobce a distributor autodílů přitom 
teprve v roce 2014 začal nabízet tříletou garanci, 
ale na základě výsledků nezávislých testů i vlastních 
zkušeností a propracovaného systému kontroly kvality přistoupil k 
jejímu prodloužení o další dva roky. Záruka 5 let se vztahuje na veškeré 
výrobní vady a platí od okamžiku prodeje dílů zákazníkům APM Auto-
motive. 
Brzdové, spojkové i řídící díly NK s pětiletou zárukou jsou vyhledatelné 
ve webshopu APMCat (webcat.apm.cz).

■ DRI: Novinka v sortimentu 

Sortiment náhradních dílů značky DRI A/S v nabídce 
APM Automotive v květnu doplní také brz-
dové třmeny od tohoto dánského spe-
cialisty na repasování. Naskladněno 
bude cca 50 vybraných položek, které 
v kdyňském centrálním skladu vhodně 
doplní stávající nabídku brzdičů, a ke 
kterým bude připočítávána vratná záloha na 
starý díl.

■ ALCO: Pylové fi ltry na Octavie opět skladem 

U APM Automotive jsou opět dostupné žádané fi l-
try MS6274 a MS6274C od fi rmy ALCO Filters. Jedná 
se o dvě provedení kabinového fi ltru (obyčejné a 
s aktivním uhlím) pro vozy koncernu VAG (např. 
ŠKODA Octavia II, VW Passat či SEAT Leon.

■ LuK: zrušení záloh 

S platností od 1. března 2015 byly v APM Automo-
tive zrušeny zálohy na veškeré spojkové díly LuK 
pro osobní vozy. Při nákupu spojkových dílů značky 
LuK tak již  není zákazníkům připočítávána položka 
´vratná záloha´, jejíž dobropisování bylo vázané 
na vrácení starých dílů (k repasování). Zároveň už 
není třeba vracet staré díly. Tím došlo ke sjednocení 
podmínek prodeje celého sortimentu LuK, neboť některé zálohy byly 
zrušeny již dříve.
Veškeré již zaplacené zálohy se vracejí dle původních podmínek, takže 
nikdo ze zákazníků o dříve zaplacenou zálohu nepřijde… 

■ Nové díly SKF pro korejské vozy
Mezi SKF a korejským výrobcem Kia Motors došlo v loňském roce k 
dohodě o dodávkách ložisek horního uložení MacPherson do OE. V 
průběhu roku 2015 se tato spolupráce projeví i na nezávislém trhu s 
autodíly a to rozšířenou nabídkou dílů horního uložení pro oblíbené 
modely značek Kia či Hyundai  (např. Cee’d, Soul, Sorento, Cadenza / 
i30, i40, Optima, Grandeur, Santa Fe…). Půjde o samostatná ložiska 
horního uložení (VKD) i sady 
horního uložení s vestavěným 
ložiskem (VKDC a VKDA). 

Mechanici by měli dbát na 
to, že horní uložení je dobré 
měnit vždy na obou stranách 
nápravy najednou a také vždy 
při výměně tlumičů.

■ Výrobce diagnostiky FoCOM: 

     Pozor na plagiáty!!! 
V minulém čísle APM Automagazínu byla mimo jiné představena 
diagnostická aplikace FoCOM, tedy software speciálně pro vozy Ford 
vyráběný českou fi rmou SECONS s.r.o. Chybou ale došlo ke zveřejnění 
fotografi e diagnostického rozhraní (adaptéru), které patří k pirátské-
mu plagiátu originálního programu. A ten samozřejmě společnost 
APM Automotive nenabízí a neprodává.
Při této příležitosti by proto zástupci dodavatelské fi rmy chtěli upo-
zornit na základní rozdíly mezi plagiátem a českým originálem. „Ved-
le odlišného designu jde hlavně o zpracování diagnostického rozhraní. 
U čínské napodobeniny reálně hrozí poškození či zničení řídicích jed-
notek,“ vysvětluje zástupce výrobce Martin Hinner s tím, že několik 
takových fatálních poškození jednotek u majitelů nelegálního Fo-
COMu zaznamenali. „U plagiátu také nefunguje drtivá většina funkcí 
a spojování s novějšími vozy není plnohodnotně možné. Navíc nejsou 
podporovány ani žádné aktualizace, které mají naši ´platící´ zákazníci 
zdarma.“ Zástupce výrobce zároveň upozorňuje na právní aspekty 
používání nelegální kopie diagnostiky FoCOM. Tím totiž dochází k 
naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení autorského 
práva a práv souvisejících s právem autorským podle § 270 trestní-
ho zákoníku.

„Ale abychom naše uživatele jen nestrašili, rád bych upozornil, že fi rma 
SECONS už splnila svůj slib z minulého článku ohledně bezplatné aktu-
alizace konfi gurace řídicích jednotek a nyní si tak může každý vlastník 
legálního FoCOMu nakonfi gurovat velké množství parametrů v řídicích 
jednotkách,“ uzavírá Martin Hinner a připomíná, že některé ukázky 
je možné vidět anglicky na stránce http://www.obdtester.com/fo-
com-video-tutorials. A už je k dispozici také aktualizace s kompletně 
přeloženou konfi gurací do češtiny.

Nelegální plagiátOriginální diagnostické
rozhraní FoCOM

■ Novinka: Gumové autokoberce ze Zubří
V rámci neustálého rozšiřování nabídky autodílů a autopříslušen-
ství u APM Automotive byly před časem nově naskladněny sady 
gumových autokoberců od českého výrobce GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s. 
Sortiment doplňují také žádané vany do zavazadlového prostoru. 
Gumárny Zubří a.s. jsou tradičním výrobcem gumových směsí, 
technické pryže, plastů či TPE a výrobků z nich. Vedle různých 
ochranných masek už řadu let vyrábí speciální i univerzální gu-
mové autokoberce do osobních i užitkových automobilů, které 
dodává do celého světa. Jedná se o gumové ro-
hože vysoké kvality, což potvrzují i OE do-
dávky do prvovýroby značek BMW, MINI, 
VW, AUDI, SEAT, MERCEDES, TOYOTA, KIA 
a dalších… 

Hlavním vyhledávacím nástrojem je web-
shop APMCat – ve stromu Univerzální 

díly >> Gumové koberce, kde lze kober-
ce vyhledat dle značky a modelu auta.
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