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NÁVOD NA VYHLEDÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A 

DOPLŇKŮ K VÝROBKŮM BRUDER 

Klepněte na tento odkaz výrobce BRUDER 

 

Po otevření stránek zadejte do vyhledávacího políčka nazvaného 

,, ERSATZTEIL-SUCHE“ číslo BRUDERU (mělo by být pětimístné, pokud je 

čtyřmístné, tak zadejte předčíslí ,,0"), ke kterému hledáte náhradní díl  

(např. pro Kombajn John Deere zadejte: 02132) a potvrďte ENTER 

 

Při správném zadání kódu Vašeho produktu se Vám zobrazí stránkový 

výpis všech náhradní dílů, klepněte na Vámi požadovaný. 

Po jeho zobrazení si opište nebo zkopírujte kód ,,Artikel-Nr.:“ 

  
 

(návod pokračuje na další stránce) 

https://www.bruder.de/germany/service/ihre-anfrage/ersatzteile/
https://www.bruder.de/germany/service/ihre-anfrage/ersatzteile/
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(pokračování návodu k vyhledávání náhradních dílů BRUDER) 

Přepněte se do našeho E-shopu www.remauh.cz 

 

Kód náhradního dílu napište nebo vložte do vyhledávače umístěného v horní části 

stránky na našem E-shopu a potvrďte klávesou ,,ENTER“ nebo klepněte na Hledat 

 

Pokud se Vám požadovaný náhradní díl zobrazí a je skladem, můžete si jej 

okamžitě objednat – bude Vám doručen do 2-3 pracovních dnů. 

V případě, že se Vám požadovaný náhradní díl zobrazí a je momentálně 

nedostupný nebo se Vám nezobrazí vůbec, tak nás prosím kontaktujte  

e-mailem na objednavky@remauh.cz (vždy prosím uveďte i Vaše telefonní číslo) 

nebo telefonicky na tel.: +420 774 673 334 

s dotazem k dostupnosti a ceně Vámi požadovaného náhradního dílu. 

Vždy uvádějte konkrétní kód náhradního dílu a požadované množství. 

Po obdržení dotazu Vám zjistíme potřebné informace a budeme Vás v co nejkratší 

možné době informovat e-mailem nebo telefonicky. 

V žádném případě Vaše dotazy nebudou považovány jako závazná objednávka a 

bude záležet jen na Vás, zda si po naskladnění náhradní díl objednáte nebo nikoliv. 

Pro zobrazení naší momentální nabídky náhradních dílů ,,KLEPNĚTE ZDE“ 

 

Ostatní náhradní díly, které u nás nenajdete, jsme schopni s nevětší 

pravděpodobností na dotaz zajistit a zařadit je tak do našeho stálého sortimentu! 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat 

tel.: (+420) 774 673 334 nebo (+420) 603 115 091 nebo  e-mail.: info@remauh.cz  

 

http://www.remauh.cz/
mailto:objednavky@remauh.cz
http://www.remauh.cz/podle-znacky/bruder/nahradni-dily/#top
mailto:info@remauh.cz
http://www.remauh.cz/
http://www.remauh.cz/

