
JEDEME V TOM SPOLEČNĚ 

Zákazník v novém autě, my v distribuci 
spolehlivých elektrických komponent

a jejich poctivé výrobě. 

Auta s elektronickými komponentami Mitsubishi Electric bez problému fungují
v extrémních mrazech (např. Rusko, Švédsko) i v pouštním podnebí s vysokými 
teplotami (Saudská Arábie, Bahrajn apod.).

Elektrické komponenty 
Mitsubishi Electric 

spolehlivě odolávají 
náročným klimatickým 

podmínkám



Na trhu se objevuje mnoho čínských napodobenin. Značkové díly na 
první pohled poznáte podle originálního balení.

Ve firmě Hubert Kutňák najdete nejmodernější a nejkvalitnější 
elektrické automobilové komponenty Mitsubishi Electric 

Kvalitní elektronické součástky se postarají
o pohodlnější, bezpečnější a ekologičtější jízdu.

ALTERNÁTORYSTARTÉRY

Originální díl v originálním 
balení

Náhradní díly Náhradní díly



Zakladatel společnosti Hubert Kutňák nejstarší mezi lety 1923 - 
1936 sbíral zkušenosti v automobilovém průmyslu v Buenos 
Aires v Argentině. V roce 1936 si založil vlastní firmu v areálu 
baťovských závodů ve Zlíně. Soustředil na výrobu a dodávku 
kvalitní autoelektriky na nákladní vozidla, návěsy, autobusy, 
pracovní stroje a zemědělskou techniku. 

Firmu dnes řídí už třetí generace rodiny Kutňákových, která
i nadále posiluje solidní jméno svých produktů a služeb.

Společnost Mitsubishi Electric založil v roce 1921 ambiciózní Yataro 
Iwasaki. Firma se na začátku orientovala na výrobu elektrického 
vybavení pro lodě. Postupně se specializovala i na další odvětví, 
včetně automobilového průmyslu.

Díky své  preciznosti a pečlivosti dnes firma patří k celosvětové 
technologické špičce a její produkty jsou synonymem prvotřídní kvality. 
Hrdě tedy plní svůj příslib “changes for better” (Změny k lepšímu).

Obě firmy spojuje více než 
70letá tradice, pečlivost a 
prvotřídní kvalita výrobků

1939

Českou firmu Hubert Kutňák založil
v roce 1939 dědeček dnešního majitele

Japonská značka Mitsubishi Electric bojuje 
za změnu k lepšímu už od roku 1921

1921
Elektrické automobilové komponenty Mitsubishi 
Electric používají při výrobě i světové automobilky.



FIRMA HUBERT KUTŇÁK ZASTUPUJE ZNAČKU 
MITSUBISHI ELECTRIC V TĚCHTO ZEMÍCH:

Dánsko
Švédsko
Norsko
Finsko
Česká republika
Slovenská republika
Polsko
Rakousko

Maďarsko
Slovinsko
Chorvatsko
Srbsko
Bosna a Hecegovina
Albánie
Řecko
Rumunsko
Bulharsko
Ukraina
Bělorusko
Litva
Lotyšsko
Estonsko 

Rusko
Izrael
Kypr
Sýrie
Libanon
Jordánsko
Irán
Irák
Saudská Arábie
Bahrajn
Jemen
Omán
Spojené Emiráty
Gruzie
Azerbajdžán
Kazachstán
Turkmenistán
Tadžikistán
Kyrgystán
Mongolsko
Afrika

Ozvěte se a my vám
rádi poskytneme
více informací:

+420 571 895 540

info@kutnak.cz

www.autosvetla.cz

Hubert Kutňák, s. r. o. 
Průmyslová 518
763 17 Lukov u Zlína

Pondělí - pátek: 7:30 - 16:30


