
	 1.		Nové	logo	– Motoplus sa mení na Motoexpert. Kliknutím na toto logo sa 
vrátite na prvú stranu e-shopu

	 2.		Novinky	– tu nájdete automaticky zaradené produkty zaradené do ponu-
ky ako posledné

	 3.		Akcie	– tu sú zoradené všetky produkty, na ktoré je dočasne znížená cena. 
Tu nájdete oveľa viac produktov, ako tie, ktoré sú zvýraznené v akciových 
banneroch

	 4.		Výpredaj	– klik na tento odkaz Vás presmeruje na produkty, ktoré dopre-
dávame za mimoriadne výhodných podmienok. Všetky produkty vo výpre-
daji sú funkčné, treba ale vziať do úvahy, že niektoré môžu mať poškodený 
či znečistený obal, čo je zohľadnené v cene.

	 5.		Obchodné	 podmienky – tu nájdete všeobecné obchodné podmienky, 
ktoré musí v zmysle zákona zverejniť každý elektronický obchod

	 6.		Kontakt – kontaktné údaje na predajne, vrátane mapy a otváracích hodín
	 7.		O nás – stručná história predajní a e-shopu Motoplus/Motoexpert
	 8.		Sledovanie	objednávky – zadaním čísla objednávky a e-mailovej adresy 

si môžete pozrieť, v akom stave sa práve nachádza Vaša objednávka
	 9.		Prihlásenie/registrácia	 – tu sa môžete prihlásiť. Členovia združenia po 

prihlásení zároveň uvidia vlastné ceny. Po plánovaných zmenách na hlavnej 
stránke www.cesmad.sk (začiatok roka 2015) bude stačiť jedno prihlásenie – 
a preklikom sa môžete pohybovať medzi e-shopom a stránkou združenia bez 
nutnosti sa znova prihlasovať.

	10.		Nákupný	košík – kliknutím na túto položku sa dostanete na obsah Vašej 
objednávky, ktorú môžete ďalej upravovať.

	11.		Filtre – po kliknutí na tieto záložky sa Vám zobrazí buď truck príslušenstvo, 
alebo auto príslušenstvo.

	12.		odkaz	Česmad	Slovakia – preklik na stránku združenia
	13.		Vyhľadávač – jednuduchý a účinný vyhľadávač produktov s nápovedou
	14.		Mega	banner – info o vybraných akciách a novinkách
1	5.		Mini	bannery – pre sezónne a špeciálne akcie
	16.	 Produkty – vybrané produkty sa náhodne zobrazujú už na prvej stránke 

e-shopu, kde si ich môžete ihneď vložiť do košíka
17.		 Anketa – keďže Váš názor nás zaujíma, tu plánujeme dať Vám priestor na 

vyjadrenie Vašich názorov (okrem ďalších možností).
	18.	 Mapa – vizuálne zobrazenie kamenných prevádzok, po kliknutí na mapu 

sa dostanete do kontaktov
19.		 Facebook – budeme radi, ak si nás pridáte na Váš Facebook profil. Po pri-

daní budete ako prví informovaní o novinkách a zmenách. Tiež plánujeme 
akcie a súťaže len pre našich FB priateľov

	20.		Spodné	odkazy – tu nájdete všetky užitočné informácie ohľadne nákupu, 
platieb, dopravy a podobne. 

	21.		Adresa – kompletná adresa prevádzkovateľa e-shopu, združenia Česmad 
Slovakia. Po kliknutí na logo Česmadu sa dostanete na stránku združenia.

	22.		Logá	spoločností – banky a ďalšie spoločnosti, s ktorými spolupracujeme 
(napr. pre umožnenie platieb cez internet banking, a podobne). 
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Platba cez internet banking alebo platobnou kartou!
Motoexpert umožňuje el. platby v Tatra banke, VÚB, ČSOB, Poštovej banke, a platobnými kartami VISA, VISA Electron, Mastercard a Maestro.

Pf 2015
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Špeciálna mobilná 
verzia 

e-shopu už čoskoro!

Vážení zákazníci,
s  potešením Vám predstavujeme nový e-shop. Sieť predajní Motoplus a  doterajší e-shop sa mení na Motoexpert. 
 Výrazne rozširujeme truck sortiment a pridávame do ponuky o.i. aj autopríslušenstvo. Nový e-shop bude fungovať na 
novej doméne (adrese), a  bude ponúkať množstvo vylepšení – nový prehľadný dizajn, možnosť platby cez internet, 
info o skladovej dostupnosti, a ďalšie. Nasledujúce dni ešte budeme dolaďovať niektoré funkcie e-shopu, preto prosíme 
o strpenie, ak by niečo nefungovalo. Veríme, že sa Vám tento e-shop bude páčiť, a budete tu radi nakupovať. Želáme 
príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Váš Motoexpert team

www.motoexpert.sk

LETÁK PLATÍ 

 od 15. 12. 2014 

 do 31. 1. 2015



Ceny sú uvedené s aj bez DPH. Obrázky sú ilustračné, a nemusia sa vždy zhodovať so skutočným produktom. Zmena cien vyhradená bez predošlého upozornenia. 
Produkty vo výpredaji sú v predaji do vyčerpania skladu. Za tlačové chyby neručíme. 

TRUCK & AUTO
PRÍSLUŠENSTVO

Získavajte informácie 
cez QR kódy

Našli ste pri produktoch takýto 
kód, ako na začiatku tohto člán-
ku, a neviete, čo to je? V nasle-
dujúcom článku nájdete jedno-
duché vysvetlenie.

Čo	je	to	QR	kód: tento obrazec, ktorý pripomína tro-
chu čiarové EAN kódy na tovaroch, obsahuje informá-
cie, ktoré je možno pomocou čítačky prečítať. Väčšinou 
sa jedná o  odkaz na web stránku, alebo kontaktné 
údaje, napr. elektronickú vizitku, ktorú si takto jedno-
ducho uložiť do mobilu, prípadne ďalšie.

Ako	 prečítam	 QR	 kód:	 jednoducho. Na rozdiel od 
EAN kódov nepotrebujete špeciálnu čítačku, ale sta-
čí na to obyčajný smartfón, alebo tablet. Musí mať 
však nainštalovanú čítačku QR kódov, a potom je to 
už hračka.
Ako	 nainštalujem	 čítačku	 QR	 kódov	 do	 smart-
fónu: Ak máte smartfón s Androidom, treba zapnúť 
internet a  ísť do Google Play obchodu s  aplikáciami. 
Ďalej treba dať vyhľadať „QR“, a  obchod sám ponúk-
ne množstvo bezplatných QR čítačiek, z  ktorých si 
jednu vyberiete a  nainštalujete. Potom už len stačí 
QR aplikáciu spustiť, keď budete chcieť prečítať QR 
kód. Prečítanie QR kódu je rovnaké, ako keď fotíte so 
smartfónom – len namiesto foťáku zapnete QR čítač-
ku, a nasnímate kód.

Prečo	používať	QR	kódy:	skrátka preto, lebo Vám 
uľahčia život. Predstavte si, že napríklad v  našom 
letáku nájdete zaujímavú akciu na niečo, čo si chce-
te detailnejšie pozrieť cez mobil/tablet v e-shope, 
ale ako sa tam rýchlo dostať? Ak je ale vedľa ta-
kejto ponuky QR kód, stačí, ak zapnete internet na 
Vašom mobile alebo tablete, zapnete QR čítačku 
(aplikáciu), a  načítaním QR kódu získate požado-
vané informácie.
Vyskúšajte	 to:	 QR kódov sa netreba obávať. Ak si 
podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujete QR čí-
tačku do mobilu, budete prekvapení, aké je to jedno-
duché, aj ako Vám to zjednoduší získavanie informá-
cií. Budete mať radosť z toho, ako rýchlo sa dostanete 
k požadovaným informáciám.

2

KĽÚČ NA KOLESO S RUKOVÄŤOU 
VÝSUVNÝ

Kľúč na koleso s rukoväťou výsuvný, 17-19mm. 
Vďaka vysúvaciemu prevedeniu sa vytvorí páka a ľahko 
 sa demontujú skrutky. Mimoriadne praktické.

SADA NÁRADIA FESTA 99KS SADA KĽÚČOV FESTA OP 8KS 
8-19MM (17528)

8x8,10x10,11x11,13x13,14x14,16x16,17x17,19x19

GOLA SADA FESTA OP 13KS 1/2“ 
(17229)

10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24mm

AUTOLEKÁRNIČKA
NAJNIŽŠIA CENA NA SLOVENSKU

UVOLŇOVAČE MATÍC

 4,99 €
s DPH

4,16 € bez DPH

-12%

-34%

SUPER
CENY

 5,89 €
s DPH

TC-58	Ø	32/33	(1:56)
Súčasťou sady sú 
1“ hlavice 32,33 mm

Cena: 22,42 € bez DPH

Ø	17,19,21	(1:18)
Zariadenie je určené na povoľovanie 
a doťahovanie kolesových matíc  
osobných automobilov, vanov, 
jeepov, ľahkých nákladných  
automobilov.

Cena: 24,92 € bez DPH

26,90 €
s DPH

29,90 €
s DPH

VÝRAZNE ROZŠIRUJEME NAŠU PONUKU!
Oleje, žiarovky a osvetlenie, ADR, OOPP, 
autopríslušenstvo, elektronika, atď...

viac info na www.motoexpert.sk
Sme	distribútorom	a	predajcom	

vybraných	3M	produktov

-15%

5,14 € bez DPH

 6,19 €
s DPHSUPER

CENY

 55,19 €
s DPH

45,99	€	bez DPH

TIP NA 
DARČEK

 21,60 €
s DPH

18,30 € bez DPH

-15%



Ceny sú uvedené s aj bez DPH. Obrázky sú ilustračné, a nemusia sa vždy zhodovať so skutočným produktom. Zmena cien vyhradená bez predošlého upozornenia. 
Produkty vo výpredaji sú v predaji do vyčerpania skladu. Za tlačové chyby neručíme. 

TRUCK & AUTO
PRÍSLUŠENSTVO

SNEHOVÉ REŤAZE
Nákladné vozidlá: zn. Truck Normal – klasické (Montáž s jednou obrátkou pneumatiky)

Ľahké nákladné vozidlá do 7,5 t / off roady, vany: zn. KB 4WD (Montáž rýchloupínacím systémom)

Nákladné vozidlá: zn. Truck Normal – vyprosťovacie (Montáž jednoduchým obopnutím pneumatiky bez nutnosti pohybu kolesa)

Označenie 	Vybrané	rozmery	pneumatík	 Cena	bez	DPH	 Cena	s DPH
TN	7	260	 7.50-16, 235/85-16, 8.5-17.5, 235/75-17.5, 245/70-17.5 65,83	€	 79,00	€
TN	7	270	 8.25-15, 8.25-16, 9.5-17.5, 245/70-19.5 65,83	€	 79,00	€
TN	7	275	 8.25-17, 10-17.5, 9-19.5, 265/70-19.5 65,83	€	 79,00	€
TN	7	295	 305/70-19.5, 295/60-22.5, 275/70-22.5, 305/60-22.5 89,00	€	 106,80	€
TN	7	300 11.00-16, 9.00-20, 10-22.5, 11/70-22.5, 295/70-22.5, 315/60-22.5, C22.5Pilote, 275/80-22.5, 305/70-22,5 89,00	€	 106,80	€
TN	7	310	 10.00-20, D20Pilote, 12/80-20, 11-22.5, D22.5Pilote, 295/80-22.5, 315/70-22.5, 315/75-22.5 89,00	€	 106,80	€
TN	7	320	 11.00-20, 12.00-22.5, E22.5Pilote, 315/80-22.5, 305/75-24.5, 315/75-24.5 89,00	€	 106,80	€
TN	7	520	 14.5-20, 14/80-20, 365/80-20, 375/75-20, 15-22.5, 385/65-22.5, 320/70-24 118,33	€	 142,00	€

Označenie 	Vybrané	rozmery	pneumatík	 Cena	bez	DPH	 Cena	s DPH
TN7	A  7.50-16, 235/85-16, 8.5-17.5, 235/75-17.5, 245/70-17.5 49,17	€ 59,00	€
TN7	B	 8.25-15, 8.25-16, 9.5-17.5, 245/70-19.5 49,17	€	 59,00	€
TN7	C	 8.25-17, 10-17.5, 9-19.5, 265/70-19.5 49,17	€	 59,00	€

Ceny sú uvedené za 1 pár snehových reťazí.

477Qlux	12V	H7 0,74 € bez DPH 
472Qlux	12V	H4 0,74 € bez DPH
453Qlux	12V	H3 0,49 € bez DPH
448Qlux	12V	H1 0,49 € bez DPH

DVA PÁRY DENNÉHO SVIETENIA 12V – jeden pár obdľžnikové a jeden pár okrúhle 
Vytipujte s najekonomickejšie a zároveň kvalitné 

0,89 €
s DPH

0,59 €
s DPH

AUTOŽIAROVKY Qlux 12V halogénové: 
H1,H3,H4,H7

•  5x vysoko výkonné LED, spotreba: 2x 7,6W (12V), 2x4,5W 
(24V)

•  Sada svetiel je doplnená modulom automatického zapnutia 
a vypnutia

•  Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E11 00 0003
•  Robustné vodotesné prevedenie
• Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
•  Rozmery: š 147 x v 59,5 x h 45 mm

•  4x vysoko výkonné LED, spotreba: 2x 4,4W(12V), 2x 4,8W(24V)
•  Sada svetiel je doplnená modulom automatického zapnutia 

a vypnutia
•  Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E11-00 0007
•  Robustné vodotesné prevedenie
•  Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
•  Rozmery: priemer 70 mm, hĺbka 53 mm

Označenie 	Vybrané	rozmery	pneumatík	 Cena	bez	DPH	 Cena	s DPH
KB	4WD	210	 185-14, 185/75-14, 185/80-14, 195/70-14, 195/75-14, 205/75-14, 195/60-16 41,58	€ 49,90	€
KB	4WD	220	 195-14, 195/80-14, 215/70-14, 175/75-16, 175/80-16, 175-16, 185/75-16 185/80-15, 185-15, 205/65-15,195/65-16, 195/70-15, 215/55-16, 215/60-1,5, 205/60-16 41,58	€	 49,90	€
KB	4WD	225 205-14,195-15, 205/70-15, 205/75-14, 205/80-14, 195/80-15, 675-15, 215/75-14, 205/75-15, 195/75-15, 215/65-15,215/70-15, 225/60-15, 235/60-15, 205/65-16, 215/60-16, 245/40-17 41,58	€	 49,90	€
KB	4WD	230	 215-14, 215/80-14, 225/70-15, 205/80-15, 600-16, 215/75-15650-16, 195/75-16, 225/60-16, 195-16, 235/60-16, 195/80-16, 215/65-16, 215/70-16, 215/60-17, 225/55-17 41,58	€	 49,90	€

KB	4WD	240 215-15, 700-16, 28/9-15, 28/9-15, 235/70-15, 225/75-15, 215/80-15, 255/60-15, 205-16, 205/80-16, 225/65-16, 225/70-16, 205/75-16, 255/55-16, 
215/75-16, 235/55-17, 215/55-18, 225/55-18, 225/60-17, 235/50-18, 245/45-18, 255/45-18, 225/40-19, 235/45-19 41,58	€	 49,90	€

KB	4WD	245	 235/75-15, 275/60-15, 255/70-15, 30/9.50-15, 225/75-16, 235/70-16, 275/55-16, 235/65-16, 225/65-17, 255/50-17,245/55-17, 235/60-17, 
255/50-17, 225/60-18, 235/55-18, 245/50-18, 245/55-18, 245/45-19, 245/40-20 41,58	€	 49,90	€

KB	4WD	250	 255/75-15 , 265/70-15, 7.5-16, 750-16, 215-16, 235-16, 215/85-16, 255/70-16,215/80-16, 45/70-16, 255/65-16, 235/80-16, 235/75-16, 225/70-17, 235/65-17, 235/70-17, 265/70-15, 
245/75-16, 215/75-17.5, 205/75-17.5, 8.5-17.5, 8-17.5, 245/65-17, 255/55-17, 235/65-18, 225/65-18, 235/60-18, 245/60-18, 255/55-18, 235/55-19, 275/40-19, 255/40-20, 285/35-21 41,58	€ 49,90	€

KB	4WD	255 10-15, 265/75-15, 31/10.50-15, 235/85-16, 265/70-16, 255/60-17, 245/70-17, 265/65-17, 275/60-17,225/75-17.5, 750-18, 255/60-18, 285/50-18, 
255/55-19, 255/50-19, 265/50-19, 285/45-19, 275/45-19, 245/50-20, 255/50-20, 275/40-20, 275/45-20, 295/35-21, 285/35-22 41,58	€ 49,90	€

KB	4WD	257 825-15, 265/75-16, 275/70-16, 255/75-16, 265/70-17, 245/75-17, 275/65-17, 235/75-17.5, 9.5-17.5, 245/70-17.5, 275/60-18, 295/40-20, 315/35-20 41,58	€ 49,90	€
KB	4WD	260 325/60-15, 33/12.5x15, 285/75-16, 285/65-17, 255/75-17, 285/65-18, 285/50-20, 295/45-20, 275/50-20 41,58	€	 49,90	€

AUTOBATÉRIE Lucas 12V 
LC028	45Ah 31,58 € bez DPH

LC061	55Ah 38,25 € bez DPH

LC025	62Ah 44,08 € bez DPH

LC044	72Ah 49,91 € bez DPH

MONTÁŽNA LAMPA EIL 002 A EIL 001
37,90 €

s DPH

45,90 €
s DPH

52,90 €
s DPH

59,90 €
s DPH

38,33 € bez DPH

46 €
s DPH

44,90 €
s DPH

24,90 €
s DPH

A-DRL01

EIL	001 EIL	002

A-DRL03

37,41 € bez DPH

20,75 € bez DPH

Výkonná LED montážna lampa s integrovanou dobíjaciou 
batériou (4,8V) a otočným háčikom. Kryt z masívnej gumy 
pre otrasuvzdornosť, vodotesnosťa odolnosť voči oleju. 
Prevádzkový čas je cca 4 hodiny.

Vysúvacia LED montážna lampa s inegrovanou dobíjaciou 
batériou. Funguje ako bežná baterka v zatvorenej polohe, 
alebo ako montážna lampa vo vysunutej polohe. Dodáva 
sa so sieťovou aj auto nabíjačkou. Pre cca 4 hodiny s LED 
indikátorom.

-33%

-12%

-12%

-28%

-12%
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Úžasný pomocník  
pre dopravcov

Činnosť	 v  rámci	 dopravné-
ho	 trhu	 nie	 je	 jednoduchá.	
Množstvo	 nariadení,	 záko-
nov	 a  podmienok	 vytvára	
na	 dopravné	 spoločnosti	

tlak.	Systém	Tachotel	môže	dopravným	spoloč-
nostiam	 niektoré	 povinnosti	 výrazne	 uľahčiť.	
Samotný	systém	predstavuje	Ing.	Martin	Škutek	
zo	spoločnosti	Echotrack.

Mohli	by	ste	nám	jednoducho	predstaviť	systém	
Tachotel?
TachoTel je systém, ktorý zaistí automatické a  pra-
videlné sťahovanie dát z  digitálneho tachografu 

a z karty vodiča. Skladá sa z komunikačnej jednotky 
a webového obslužného SW. Komunikačná jednotka 
bez nutnosti obsluhy zo strany vodiča prenesie vo 
zvolených intervaloch dáta (DDD súbory) cez mobil-
nú sieť. 

Aké	výhody	ponúka	dopravným	spoločnostiam?
Systém dopravcov úplne zbavuje starostí so zákon-
nou povinnosťou sťahovať a evidovať dáta z digitál-
neho tachografu a karty vodiča. Celý proces prebieha 
na diaľku, a to ako v SR, tak i na celom území EU. Dáta 
sú uložené na centrálnom serveri s  vysokým stup-
ňom zabezpečenia počas doby 2 rokov. Užívateľ si 
môže kedykoľvek skopírovať vybrané DDD súbory na 
svoj lokálny počítač a  naviac má neustále pribežný 
prehlaď o stave čítania z jednotlivých vozidiel/kariet 
vodiča. Systém sám užívateľa upozorní na prípadné 
nebezpečie chýbajúcich dát.

Ako	náročné	je	ovládanie	tohto	systému?
Software TachoTel bol vyvíjaný s  ohľadom na maxi-
málnu jednoduchosť obsluhy. Zúročili sme viac ako 
20-ročné skúsenosti s vývojom systémov pre dopravné 
spoločnosti a  navrhli užívateľské prostredie, ktoré je 
dopravcom blízke. Zákazníkom je samozrejme k  dis-
pozícii podrobný manuál a telefonický hotline.

Kde	 si	 systém	 TachoTel	 môžu	 kúpiť	 slovenskí	
	zákazníci?	
Distribúciu systému TachoTel zabezpečuje združenie 
 ČESMAD Slovakia. Jednotku je možné zakúpiť na cen-
trálnom e-shope a tiež vo všetkých pobočkách združe-
nia. Montáž jednotky zaistí sieť zmluvných AMS.

Ďakujeme	za	rozhovor.

SŤAHOVANIE DÁT KDEKOĽVEK NA ÚZEMÍ EÚ
Z IDÚCEHO I STOJACEHO VOZIDLA

SME VÝHRADNÝM PREDAJCOM PRE SLOVENSKO

4 Ceny sú uvedené s aj bez DPH. Obrázky sú ilustračné, a nemusia sa vždy zhodovať so skutočným produktom. Zmena cien vyhradená bez predošlého upozornenia. 
Produkty vo výpredaji sú v predaji do vyčerpania skladu. Za tlačové chyby neručíme. 

ZĽAVY OD 50 - 90 %!!!
VEĽKÝ VÝPREDAJ TRUCK PRÍSLUŠENSTVA
poťahy, vyhrievané poťahy, rohože, reťaze, samolepky, kvapaliny, mriežky, kávovary, atď...)

TRUCK & AUTO
PRÍSLUŠENSTVO

PLNE AUTOMATICKÉ SŤAHOVANIE
A SPRÁVA DÁT Z DIGITÁLNEHO 

TACHOGRAFU A KARTY VODIČA

ÚPLNÁ NOVINKA V SR


