Üdvözli Önt a
Sziklai Export-Import Kft!
Autóalkatrész és felszerelés. Megbízhatóság, több mint 26 éve a
magyar piacon.

Engedje meg, hogy bemutassam cégünket, a Sziklai Export-Import Kft-t. Cégünk 1993-ban alakult,

Sziklai Péter magánvállalkozásaként, amely először minden Skoda típushoz (105, 120, Favorit, majd Felicia,
Fabia és Octavia) importált gyári alkatrészeket. Később az igényekre való tekintettel Lada karosszéria elemek

beszállításával és értékesítésével bővítette termékkínálatát. Továbbá a Marix kipufogógyárból közvetlenül
importált keleti, később nyugati típusú járművekhez kipufogókat és tartozékokat, valamint többféle gyártótól

autó felszerelési termékeket, optikai tuning és versenyfelszereléseket és egyéb kiegészítőket.
A vállalkozás jelenleg is tapasztalható, dinamikus fejlődése okán, 1996-ra szakképzett, tapasztalt kollégákat
foglalkoztatott, így megalakult a
Sziklai Export-Import Kereskedelmi Kft.

A cég folyamatos fejlődésének, 2013-ban sajnálatos magánéleti és üzleti események vetettek véget, melyek
okán a cég kettévált.
Majd 2013-tól, bár a Skoda gyári és után gyártott alkatrészek háttérbe szorultak, viszont számos új
termékcsoporttal bővítettük kínálatunkat. Az általános autóápolási, kiegészítő és felszerelési cikkektől a
szerviz segédanyagokon át, egészen a tipizált, saját importból származó, gyári vagy gyári minőségű után
gyártott alkatrészekig.
Tekintettel arra, hogy az árut kizárólag a gyártóktól szerezzük be, árainkat a minimálisra tudjuk
csökkenteni, hiszen mint tudjuk a magyar piac nagyon ár érzékeny.

Cégünkre jellemző a rugalmasság, a stabilitás, a kiszámíthatóság, túl azon, hogy ezen értékek
megtartásával sikerült évről-évre megújulnunk, fejlődnünk. Rugalmasságunknak és fejlődési igényünknek
köszönhetően, az alkatrészpiacon eltöltött idő alatt folyamatosan megújultunk, amelyre a vásárlói igények
által támasztott kihívások és követelmények sarkalltak. A fejlődés a minőségben és a
termékmegjelenésben egyaránt meghatározó. Az általunk forgalmazott márkákat készletről, azonnal
tudjuk szállítani jelenlegi partnereink részére.
Elsődleges szempont Vevőink megelégedettsége, így ennek szellemében köteleztük el magunkat a
minőségi alkatrészek és kiegészítők mellett.

Rövid távon megvalósuló terveink között szerepel, hogy az Önök számára is elérhetővé tegyük saját
importból származó, magas minőségű, mégis versenyképes árú, termékeinket. Több számos kiváló gyártóval

exkluzív szerződésünk van, sok termék esetében, pedig mint gyártó és kizárólagos forgalmazó szerepelünk az
európai piacon. Ez a kapcsolat a termékekkel, olyan lehetőségeket foglal magában, mint saját brand-re

logózás, például az üzemanyag csövek és sok más termék esetében. Hosszú távú szerződéseink keretében,
sikerült stabil, kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani, több hazai viszonteladó partnerrel.

Termékeinket az ország sok területén ismerik, és keresik.

Őszintén valljuk, egy üzlet akkor jó,
ha mindkét fél hosszútávon profitál belőle!

Eredményeink és referenciáink:
Dinamikus fejlődésünket mutatják az alábbi számaink is,
melyek láttatják elhivatottságunk mellett,
a csapatban rejlő lehetőségeket.
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Nagyobb volumenben vásárló
partnereink:
• Kelemen Művek Kft.
• Láng Kereskedelmi Kft.
• Kovács Autóalkatrész Kft.
• Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.
• Tóthcom Bt.
• Szalai Alkatrészek Kft.
• Benkő és Társa Kft.
• Homasita Kft.

Igen karakteres szerepet tölt be
cégünknél a környezettudatosság és
ennek kezelése is. Az évek során sikerült
olyan gyártókkal alakítani ki
kapcsolatot, akik lehetőség szerint az
első helyek egyikén tartják fontosnak a
környezetvédelmi előírásokat és
intézkedéseket tesznek ezen, terület
fejlesztésére is. Nálunk is megjelenik ez
a szemlélet, amely a felhasznált
csomagolóanyagoktól a közösségi
közlekedés kihasználásáig terjed.

Termékcsoportok:
1. Kipufogók és tartozékaik
2. Üzemanyag tömlők, bilincsek
3. Kormányvédők, övpárnák
4. Biztosítékok
5. Szigetelőgumik
6. Kannák, tölcsérek
7. Szivargyújtók és tartozékok
8. Autóápolási termékek
9. Szélvédő takarók (téli-nyári)
10. Kötelező felszerelési termékek
11. Kormányvédők

A MOTOR-LIFE fémnemesítőn túl,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Flexibilis csövek, katalizátorok
Izzók (SMD, Xenon, Üveg)
Dísztárcsák
Turbócsövek, Idomok, Bilincsek
Toló és oldalajtó görgők, kisteher
Autós telefontartozékok
Autós elektronikai eszközök
Utánfutó csatlakozók
Csajos autós kiegészítők
3D, egyedi logózott rendszámtartó
Licences Focis kiegészítők

Rendelkezésre állás

Jelenleg a partnereink számára rendelkezésre álló raktáraink összes,
hasznos alapterülete: 1000m2
A nagyobbik raktárunkban, 600m2-en raktározunk, Budapest XV.
kerületében, a Késmárk utcában található, amely terület infrastruktúrája,
az egyik legjobb területté teszi a létesítményt, ami a fővárosi és az
agglomerációra történő szállításainkat, nagy mértékben megkönnyíti.

A kisebbik raktár, amelyben 400m2-en raktározunk, Salgótarjánban
található, amely az igényekhez igazodva, 1000m2-re is bővíthető. A 21-es fő
út 2x2 sávosítása pedig, ugyancsak bekapcsolta ezt a területet az ország
vérkeringésébe, hiszen az M3-as autópálya, immár fél órányi távolságra
rövidült.

Elérhetőségeink:

3104 Salgótarján,
Patakpart út 1.
+36-32-442-471

1158 Budapest
Késmárk utca 16.
+36-30-486-8830

A Sziklai Kft. csapata

Bottyánné Erzsike
Belföldi értékesítés
+36-30-486-8765
erzsike@sziklai.hu

Sziklai Péter
Tulajdonos, Ügyvezető
+36-30-486-8830
sziklaipeter@sziklai.hu

Varga Sándor
Kiemelt partnerkapcsolatok, PR, Marketing
+36-30-670-4086
vargasandor@sziklai.hu

Márton Ákos

Szép Attila

Raktárvezető
+36-70-363-3666
info@sziklairacing.hu

Webfejlesztés
szepattila@sziklai.hu

Kotrócz Tamásné Oláh Györgyi
Export – Import, Pénzügy
+36-30-601-5319
györgyi@sziklai.hu

Szabó István

Várszegi Péter

Logisztika
+36-30-486-8768

Egyedi beszerzés, Kiskereskedelmi értékesítés
+36-70-949-4037
kisker@sziklai.hu

