
Najważniejsze elementy
Programu Sprawdzone Auto:

Dedykowany Personel 

czyli Handlowcy i Rzeczoznawcy 

zajmujący się skupem i sprzedażą 

oraz kontrolą stanu technicznego i serwisem. 

Jednolity system kalkulacji ceny w oparciu 

o wiedzę i doświadczenie firmy EUROTAX. 

Lista kontrolna stanu technicznego, 

według której, każde wchodzące do programu

auto jest sprawdzane, a następnie poddawane 

procesowi usprawnienia. 

Gwarancja i opieka w ramach 

Programu Škoda Assistance. 

Specjalne zasady finansowania transakcji 

w oparciu o szczególną ofertę kredytową 

VW Bank Polska.

Specjalna oferta ubezpieczeniowa 

w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych 

(OC, AC/NNW). 

Jednolite zasady napraw oraz procedury 

dotyczące części zamiennych i akcesoriów.

www.sprawdzone-auto.pl

Pewność zakupu
Kupno używanego auta, szczególnie z niesprawdzonego źródła,
zawsze wiąże się z ryzykiem. Trudno, nie będąc specjalistą,
bezbłędnie ocenić jego stan techniczny i przewidzieć możliwość
wystąpienia uciążliwych i co najważniejsze, kosztownych usterek.
Dlatego z myślą o kierowcach, którzy decydują się na samochód
z drugiej ręki, przygotowaliśmy ofertę sprzedaży samochodów
używanych w sieci Škoda Auto. Szczególne miejsce w naszej
ofercie zajmują samochody marki Škoda, które oferujemy 
w ramach Programu Sprawdzone Auto. Jesteśmy przekonani, 
że dzięki niemu będziecie mogli Państwo bez obaw i przy pomocy
specjalistów ze Škody, znaleźć i kupić wymarzony pojazd na rynku
aut używanych.

Program Sprawdzone Auto, dedykowany pojazdom Škoda,
oferuje auta nie starsze, niż 7 lat i o maksymalnym przebiegu 
do 150 tys. kilometrów. W celu minimalizacji ryzyka zakupu
samochodu używanego stworzyliśmy sieć wykwalifikowanych
fachowców zajmujących się profesjonalnie skupem i oceną 
techniczną oferowanych później samochodów. 

Pewność oszczędnej eksploatacji
W dobie wciąż rosnących cen paliw wielu użytkowników
samochodów rozważa montaż instalacji LPG. Proponowane
Instalacje LPG firmy Landi Renzo gwarantują oszczędność bez
konieczności rezygnacji z bezproblemowej i komfortowej
eksploatacji samochodu. Bogata oferta pozwala na jak najlepsze
dopasowanie instalacji LPG do konkretnego samochodu.
W przypadku wybranych samochodów Škoda, firma Landi Renzo
oferuje dedykowane instalacje LPG dopasowane do konkretnego
modelu tej marki z konkretnym silnikiem.

Dysponujemy szeroką i korzystną ofertą instalacji LPG do wszystkich
samochodów używanych, oferowanych w ramach programu.

Skorzystaj z zalet 
instalacji LPG

OFERTA DLA 
SAMOCHODÓW ŠKODA

Instalacje LPG Landi Renzo

Pewny zakup
auta używanego

PROGRAM 
SPRAWDZONE AUTO



Elektrozawór gazowy z filtrem 
- odpowiada za odcięcie dopływu gazu 
ze zbiornika do reduktora. Wbudowany filtr
usuwa zanieczyszczenia z gazu 
przed wprowadzeniem go do obiegu.

Centrala sterująca
Centrala sterująca – centrala/ komputer, steruje pracą 
systemu gazowego. 
Analizuje pobrane z układu benzynowego informacje, 
i w oparciu o wewnętrzny program przetwarza je 
na parametry pracy systemu gazowego.

System LCS/LC 
dedykowany jest do samochodów z wielopunktowym wtryskiem
paliwa i katalizatorem. • Dzięki uniwersalnemu charakterowi
urządzenia, system ten można stosować we wszystkich typach
pojazdów. • Urządzenie dostępne  jest w wersji z wbudowanym
emulatorem lub bez emulatora, z przełącznikiem z pełnym 
wyświetleniem, bądź z przełącznikiem sygnalizującym rezerwę 
paliwa gazowego. • Automatyczne przejście na gaz następuje 
po przekroczeniu zadanych podczas adaptacji systemu parametrów.
W przypadku awarii układu paliwowego istnieje możliwość
awaryjnego uruchomienia na gazie. • Automatyczny powrót na 
benzynę następuję po przekroczeniu pewnej granicznej prędkości
obrotowej.

Instalacja OMEGAS
przeznaczona jest do każdego 3, 4, 5, 6 i 8 cylindrowego silnika 
z wielopunktowym wtryskiem paliwa, niezależnie od zastosowanego
w nim typu sterownika paliwowego, sondy lub sond lambda. • Praca systemu
OMEGAS nadzorowana jest przez specjalny komputer sterujący,
wyposażony w funkcje auto-adaptacji i auto-diagnozy. • Auto-adaptacja
to dopasowanie parametrów systemu gazowego do zapotrzebowania
danego silnika, na paliwo gazowe, na podstawie sygnałów pobranych 
z układu benzynowego. • Auto-diagnoza informuje użytkownika 
pojazdu o błędach pracy systemu gazowego lub benzynowego 
sygnałem dźwiękowym przełącznika. • Bazując na czasach otwarcia
wtryskiwaczy benzynowych, temperaturze i ciśnieniu LPG, podciśnieniu
w kolektorze ssącym oraz obrotach silnika - sterownik Omegas wysyła
informacje do wtryskiwaczy gazowych zabudowanych na listwie, 
sterując czasami ich otwarcia. • Przejście z benzyny na gaz następuje
automatycznie.• Zmniejszanie się poziomu gazu w zbiorniku, w miarę
ubywania go,  sygnalizowane jest gasnącymi diodami na przełączniku. 
• Całkowity brak gazu sygnalizowany dżwiękiem alarmowym poprzedzony
jest automatycznym przełączeniem na zasilanie benzynowe.

La n di  R en zo Pol sk a  S p.  z  o. o. • 05-410 Józefów, ul. Graniczna 79 A • tel. 0 22 769 28 64,  0 22 769 28 74 • faks 0 22 789 53 74 • info@landi-renzo.com.pl • w w w . l a n d i . p l

INSTALACJE LPG L A N D I  R E N ZO DO SAMOCHODÓW •  Sprawdź,  że  masz  to ,  co naj lepsze

Reduktor ciśnienia LPG – zaopatruje i kontroluje 
system w gaz o odpowiednim ciśnieniu. 
Reduktor włączony jest w obieg układu
chłodzenia cieczą, dzięki czemu w wyniku 
jej podgrzania ciekły gaz przechodzi 
w stan lotny.

Silnik krokowy – wykonuje polecenia centrali 
sterującej, reguluje ilość dostarczanego 
do komory spalania gazu.

Czujnik temperatury (opcja) - przekazuje 
do centrali sterującej informację 
o temperaturze układu na podstawie, 
której po przekroczeniu zadanej 
prędkości obrotowej system 
przechodzi na gaz.

Przełącznik rodzaju pracy umieszczony jest w kabinie
kierowcy. Wskazuje wykorzystywany w danym momencie
rodzaj paliwa. Przełącznik stosowany w systemie OMEGAS
dodatkowo wyposażony jest w sygnał dźwiękowy 
informujący kierowcę o przejściu w tryb zasilania 
na benzynę np. po wypaleniu gazu w zbiorniku.

Mikroprocesor 16 bit 50 Mhz steruje maksymalnie
ośmioma wtryskiwaczami. 
Komunikuje się z komputerem PC tak w przypadku
programowania jak i diagnoz. 

Przełącznik rodzaju pracy – wskazuje na bieżąco poziom wykorzystania zasilającego
paliwa. Umieszczony jest w kabinie kierowcy i dzięki znajdującym się na nim diodom
dostarcza informacji na temat rodzaju zasilania, ilości gazu w zbiorniku lub sygnalizuję
awarię i przełącza na zasilanie benzynowe.

Reduktor SE 81

Silnik krokowy

Czujnik temperatury

Elektrozawór z filtrem

Przełącznik gaz - benzyna

Sterownik OMEGAS

Czujnik temperatury (opcja) montuje się na przewodzie
wodnym, bezpośrednio przed reduktorem. Sygnał z tego
urządzenia przekazywany jest do sterownika OMEGAS, 
uzupełniając serię informacji potrzebną do bezawaryjnego
funkcjonowania silnika na gazie.

Czujnik temperatury

Listwa wtryskiwaczy

Filtr LPG

Centrala sterująca

Przełączniki rodzaju pracy

Filtr z wymiennym wkładem, umieszczony 
jest na przewodzie łączącym reduktor z listwą
wtryskiwaczy i oczyszcza LPG będące w fazie
gazowej. Wymiana wkładu filtra zależy 
od jakości używanego gazu, powinna
następować co najmniej, co 20 tysięcy 
przejechanych kilometrów. Zalecane jest
stosowanie oryginalnych filtrów producenta,
mają one dużą skuteczność filtrowania.

Wtryskiwacze gazowe zintegrowane są 
w listwie wtryskiwaczy, która wyposażona jest
ponadto w czujnik ciśnienia i temperatury
gazu. Wtryskiwacze Landi Renzo to unikatowe
rozwiązanie skonstruowane wyłącznie 
do współpracy z LPG i CNG, zapewniające 
bezawaryjną pracę i łatwy montaż. 

Reduktor/parownik włączony jest 
w obieg układu chłodzenia silnika. 
Zaopatruje system w gaz 
o odpowiednim ciśnieniu 
(w wyniku podgrzania ciekły gaz 
przechodzi w stan lotny), 
które stale kontroluje. 
Prosta konstrukcja zapewnia 
długą i bezawaryjną obsługę. 
Występujące typy reduktorów 
IG 1 i LI 02 dobierane są 
odpowiednio do danego 
modelu silnika.

Reduktor/parownik
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