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Nakupujte všechny aftermarketové karosářské díly v týdnu od  11. 1. – 17. 1. 2016 
s 50% a  30% slevou pro všechny přihlášené zákazníky.

v naší nabíce naleznete:
kapoty, blatníky, přední čela, nárazníky, mřížky, rámečky, lišty, spojlery, držáky, 
opravné plechy Klokkerholm, aj. 

50% sleva na aftermarKetové díly mimo ŠKoda a 30% sleva na 
aftermarKetové díly pro vozy ŠKoda.

* Uvedené ceny jsou bez DPH.

příKlady aKčních položeK

obj. č. aplikace moc vaŠe aKční cena sleva

ford focus 11/04-

KH2533 201 přední čelo 2965 Kč 1483 Kč

-50%
KH2533 280 kapota -1/08 3225 Kč 1613 Kč

KH2533 900 přední nárazník pro lak -1/08 1089 Kč 545 Kč

KH2533 930 sada držáků předního nárazníku -1/08 217 Kč 109 Kč

ŠKoda octavia i

1U6809605H/6H L/P práh 523 Kč 366 Kč

-35%
1U0805564 přední čelo (s oválným otvorem pro seřizování světel) 1515 Kč 1061 Kč

1J0825237M kryt pod motor, střed, diesel 722 Kč 505 Kč

1U0807367B/68B L/P mřížka do předního nárazníku 9/00- 72 Kč 50 Kč

Akční nabídka se vztahuje na karosářské díly PKW s dodavatelem Elit, Elit Q a Elit EC.
Elit – standardní řada aftermarketových dílů s kvalitou prověřenou dodavatelem.

Elit Q – aftermarketové díly s kvalitou prověřenou evropským dodavatelem a výrobcem certifikovaných dílů.
Elit EC – aftermarketové díly s certifikací TUV, Thatcham, Centro Zaragoza.

–50 %

–30 %

AKČNÍ CENY
na aftermarketové karosáŘské díly

–50 %
mimo vozy
ŠKODA

–50 %
mimo vozy
ŠKODA

–30 %na vozy
ŠKODA

–30 %na vozy
ŠKODA
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Prodloužený trhák Klann 3/4“

...a něco z
vYbAvENÍ sErvisů

akce neplatí pro trUCk.
akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

Objednací kód: Kl-4007-411

– Extrémně odolný trhák.
– Pro nástavce a hlavice o rozměru ¾“.
– Celková délka 980mm.

Akční cena
1590 Kč bez dph

Objednací kód: Xt tvc300

Čistič sání, škrticích klapek 
a EGR ventilů 300 ml
–  Vysoce kvalitní směs, která slouží k čištění sání, škrticích klapek a EGR ventilů s vysokou účinností. 

Výborný pomocník při čištění v autoservisech i domácích dílnách. 
–  Odstraňuje: mastnotu, oleje, nečistoty, zbytky zplodin. Je nekorozivní a nenapadá gumové části.

NOVINKA

Akční cena
69 Kč bez dph

http://ecat.elit.cz/

