ELITNÍ CENY TÝDNE 8. 1. – 14. 1. 2018

02/2018

AKČNÍ CENY

na aftermarketové karosářské díly

–50 %
–30 %

Nakupujte všechny aftermarketové karosářské díly v týdnu od 8. 1. – 14. 1. 2018 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.
Příklady akčních položek
Obj. č.

Aplikace

MOC

VAŠE AKČNÍ CENA

SLEVA

FORD FOCUS 11/04KH2533 201

přední čelo

2851 Kč

1426 Kč

Objednat

KH2533 280

kapota -1/08

2980 Kč

1490 Kč

Objednat

KH2533 900

přední nárazník pro lak -1/08

987 Kč

494 Kč

Objednat

KH2533 930

sada držáků předního nárazníku -1/08

197 Kč

99 Kč

Objednat

1455 Kč

1019 Kč

Objednat

722 Kč

505 Kč

Objednat

75 Kč

52 Kč

Objednat

–50 %

-50%

ŠKODA OCTAVIA I
1U0805564

přední čelo (s oválným otvorem pro seřizování světel)

1J0825237M

kryt pod motor, střed, diesel

1U0807367B/68B

L/P mřížka do předního nárazníku 9/00-

–30 %

-35%

Akční nabídka se vztahuje na karosářské díly PKW s dodavatelem Elit, Elit Q a Elit EC.
* Uvedené ceny jsou bez DPH.
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.

Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

1

...a něco z

vybavení servisů
Zátěžový tester s tiskárnou
Elektronický přístroj s tiskárnou pro spolehlivé zkoušení nabití a stavu všech druhů baterií 6 - 12 V (7 - 230 Ah), zkoušení startéru a okruhu
alternátoru /nabíjení (12 - 24 V).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testovat lze všechny druhy baterií 6 - 12 V od 7 do 230 Ah, i baterií používaných v systémech Start-Stop.
Shoda s normami: SAE 40 - 2000 A, DIN 25 - 1300 A, IEC 30 - 1500 A, EN 40 - 2100 A, JIS (podle čísla typu japonské baterie).
Test probíhá po extrémně krátkou dobu, takže se minimalizuje vybití baterie, kterou není nutné demontovat.
Přesný stav baterie se zobrazuje na displeji přístroje, není zkreslený povrchovým napětím, spotřebiči a problémy s kontakty
(zoxidované či uvolněné svorky apod.).
Výsledek testu/analýzy je k dispozici již za 1 sekundu, ihned ho lze také vytisknout.
Proces testování není provázen nežádoucím jiskřením ani zvýšenou teplotou,
nemá tudíž žádný vliv na elektronické komponenty vozidla.
Zkoušet lze i baterie značně vybité (od napětí 1,5 V).
Na LCD displeji s podsvíceným pozadím jsou indikovány tyto parametry:
napětí baterie (1,5 V až 30 V), startovací proud baterie (skutečná hodnota nebo
v %), nabití a stav baterie (%), seřízení podsvícení pozadí.
Dále je možné provést test startéru a okruhu alternátoru (12 V / 24 V),
zkouší se startovací napětí , napětí při běhu naprázdno a nabíjecí napětí.
Ochrana proti přepólování, automatická teplotní kontrola.
Integrovaná termotiskárna.
Skříň přístroje z plastu ABS odolného vůči kyselinám i nárazu.
Vysoká kvalita od renomovaného francouzského dodavatele.
Provozní spolehlivost a dlouhá životnost.

Objednací kód: GS GYS 055452

Objednat

Akční cena 4490 Kč

bez DPH

Ochrana podvozku černá přelakovatelná 1 L
• O
 chrana proti působení vody, soli, odletujícím kamínkům, otěru a korozi, na bázi syntetického kaučuku
pohlcujícího hluk.
• Výhody:
Přelakovatelná.
Velmi rychle schne.
Odolná vůči vodě a posypové soli.
Rozprašuje bez tvorby mlhy a kapek.
    Tlumí a těsní.

Objednací kód: XT UBCO1000

Objednat

Akční cena 115 Kč
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

bez DPH

