ELITní ceny týdne 12. 2. – 18. 2. 2018
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AKČNÍ CENY
kolová ložiska a náboje kol
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PŘÍKLADY AKČNÍCH POLOŽEK
Obj. č.

Popis

MOC

Akční cena

SLEVA

713 6106 10

přední ložisko – ŠKODA Octavia II;VAG

3 706 Kč

1 479 Kč

–58 %

Objednat

713 6789 00

přední ložisko – FORD Transit

2 450 Kč

1 099 Kč

–55 %

Objednat

SNR R157.32

přední ložisko – ŠKODA Fabia I/II/III, Roomster, Rapid; VAG

2 090 Kč

899 Kč

–57 %

Objednat

SNR R166.13

přední ložisko – CITROEN Berlingo, Xantia, Xsara; PEUGEOT Partner, 205, 206, 305, 306, 405, 406

1 231 Kč

549 Kč

–56 %

Objednat

Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.
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...a něco z

vybavení servisů
Sada šroubováků ploché,
křížové
• 4
 × plochý, 1× plochá krátký, 2× křížový,
2× křížový krátký.

Objednací kód: FOR 20915

Objednat

Akční cena
449 Kč
bez DPH

Čistič na mytí rukou
PASTA 4 kg
• P
 rofesionální mycí pasta určená k mytí silně znečištěných rukou
a odstranění nečistot jakou jsou maziva, oleje nebo ulpělé rzi
z pokožky rukou.
• T ento výrobek se může pochlubit vyváženým složením s obsahem
přírodních abraziv a speciálního druhu mletého vápence, který
dokonale odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty.
• Pasta je určena zejména pro autoservisy a těžký průmysl.

Objednací kód: XT HCPASTA

Objednat

Akční cena 155 Kč

bez DPH

Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

2

FAG
–	Světová jednička ve výrobě ložisek.
– Dodavatel většině světových automobilek.
– Mimořádně výhodné sety na celou nápravu FAG WheelPro.
Záruka 100% profesionální opravy.
– Kvalita ložisek FAG prověřena motosportem, včetně Formule E!

SKF
– T radiční švédský výrobce všech druhů ložisek s více jak
100 letou tradicí.
– Dodavatel do prvovýroby nejúspěšnějším automobilkám světa.
–	Velmi striktní surovinové standardy – téměř nulová pravděpodobnost vady
materiálu.
–	100 letá tradice na českém trhu a jedna ze 4 firem, která se udržela v soukromých
rukou i po roce 1948.
–	Nejdelší spolupráce v motorsportu se Scuderia Ferrari. Všechna Ferrari jsou
osazena ložisky SKF.

NTN – SNR
–	OE dodavatel do všech asijských automobilek.
– Japonská preciznost ve vývoji i výrobě.
–	Ložiska SNR konstruována s životností milion kilometrů při
standardizovaných podmínkách.
– Originál v Golfu a Octavii.

MAPCO
–
–
–
–

Něměcký dodavatel s více než 30ti letou tradicí.
Výborný poměr kvality a ceny.
Více než 600 referencí v sortimentu ELIT.
Kvalita výroby certifikována ISO 16949:2002 a ISO 14001:2004.

SWAG
–	Novinka v ložiskovém sortimentu.
– Široký sortiment kompletních nábojů.
– Výborný poměr ceny a kvality.

Starline
–
–
–
–

Varianta pro cenově orientované zákazníky.
Pokrytí 90% autoparku v ČR.
Vysoká skladová zásoba.
Téměř 400 ložisek Starline v nabídce ELIT.

Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

