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na produkty SWAG
53% SLEVA

pro objednání odměn klikněte ZDE

POZOR! do akce je nutno se přihlásit.
pro přihlášení stačí v ecatu objednat položku MAR POTAH pro objednání potahu či jednu 
z položek MAR M, MAR L, MAR XL, MAR XXL podle požadované velikosti trička.

za obrat

2000 Kč

tričko sWaG
„Moje garáž, 
moje pravidla“

omyvatelný 
potah na 
sedadlo

za obrat

5000 Kč

ní CENY 21/2018 

https://maxi.elit.cz/products/search/MAR%2520SWAG/type:article%2BcustomerNo:102199471
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...a něco z

MOTO nářadí a vybavení

Objednací kód: TG TRF45502

Objednací kód: TG TRE64007

Objednací kód: MO 19417

Objednací kód: MO 19447 Objednací kód: MO 19600

Objednací kód: MO 19410

Objednací kód: TG TRE64007C

Objednací kód: TG TRF45501

Objednat

Objednat

Objednat

Objednat Objednat

Objednat

Objednat

Objednat

Moto stojan – zadní kolo

Zvedák plošinový pro MOTO

Stahovák na pístní koružky

Nástroj pro seřizování karb Tester cívky

Stahovák na ložiska

Zvedák plošinový pro MOTO

Moto stojan – přední kolo

Akční cena 
750 Kč bez DPH

Akční cena 
7 490 Kč bez DPH

Akční cena 
135 Kč bez DPH

Akční cena 
325 Kč bez DPH

Akční cena 
269 Kč bez DPH

Akční cena 
3 080 Kč bez DPH

Akční cena 
9 490 Kč bez DPH

Akční cena 
690 Kč bez DPH

https://maxi.elit.cz/product/detail/21970265/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/21963778/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/23378078/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/22851705/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/23377911/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/23379567/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/21971396/context:0
https://maxi.elit.cz/product/detail/21970208/context:0


...a něco z

Čistič motoru XT Extra 5 l
Čistící a silně odmašťující přípravek Xt engine cleaner extra na velmi 
značištěné motory, stroje, povrchy a podlahy.

•	 	Vysoce účinný průmyslový alkalický čisticí prostředek se silnou 
odmašťovací schopností na velmi znečištěné motory, stroje, 
povrchy a podlahy.

•	 Pro	strojní	i	ruční	čištění.

•	 	Odmašťovací	schopnosti	tohoto	výrobku	jsou	výjimečné.

•	 	Snadno	si	poradí nejen s mastnotou, ale třeba i špínou od brzd 
nebo kol.

•	 	Je	vhodný i pro údržbu a mytí např. zahradní techniky a všech 
dalších zařízení a strojů, které jsou vystaveny velké nečistotě.

•	 Čistí	i	mastné	podlahy	a	obklady	výrobních	hal.
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Akční cena 225 Kč
Objednací kód: XT ECE5



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

SWAG

–  Absolutní špička na aftermarketovém trhu s více jak 60-ti letou 
tradicí. Její jméno je synonymem spolehlivosti, výdrže a kvality 
autodílů. 
OE kvalita je naprostou samozřejmostí. 

–  Nejširší pokrytí díly napříč celým vozem od jediného dodavatele. 
–  Nabídka unikátních a těžko dostupných dílů z oblasti podvozku, 

motoru a elektroinstalace. 
–  Mimo běžně prodávaných vozidel obsahuje sortiment více než 22 

000 typů vozidel. 
–  SWAG splňuje kvalitativní normy pro certifikaci ISO 9001:2008, 

kterou obdržel jako jeden z prvních na aftermarketovém trhu. 
–  Německá posedlost kvalitou a neustálými inovacemi je pro SWAG 

typická.

Podvozek: 

Základní podmínkou pro získání trička nebo potahu je nutno objednat jedno z níže uvedených objednacích čísel. to nám slouží k informaci o 
požadované	velikosti	a	hlavně	vyjadřuje	Váš	skutečný	zájem	o	akci.
MAR M, MAR L, MAR XL, MAR XXL, MAR POTAH

Další  info:
•	 Zisk	trička	–	nutno	dosáhnout	týdenního	obratu	zboží	SWAG	minimálně	2	000	Kč
•	 Zisk	potahu	–	týdenní	obrat	zboží	SWAG	musí	být	minimálně	5	000	Kč
•	 	Maximálně	může	jeden	zákazník	získat	2	trička	a	1	potah.	Příklad	–	v	případě	obratu	4	000	Kč	získá	2	trička,	v	případě	obratu	5	000	Kč	pouze	jeden	

potah	a	případě	obratu	9	000	Kč	potah	a	2	trička.
•	 	Počet	odměn	je	omezen	na	500	ks	a	v	případě	vyčerpání	zásob	budou	rozděleny	dle	data	objednání/fakturace.	

POdMíNky PrO ZíSkáNí OdMěN

–  Správně fungující podvozek je základním bezpečnostním prvkem pro provoz vozidla, proto SWAG dbá 
na maximální kvalitativní standardy zajišťující spolehlivost podvozkových dílů. 

–  Mimo jiné SWAG nabízí kompletní podvozkové sety na repasi přední nápravy vozidel koncernu VAG. 
Tyto sety zajišťují optimální fungování podvozku vozidla díky výměně všech pohyblivých částí nápravy 
najednou za zvýhodněnou cenu. Tento set, který naleznete v našem ELITním sortimentu, doporučujeme 
především na vozy s platformou PQ45. 

–  Jako u ostatních dílů firmy SWAG je i u podvozkových komponentů zaručena OE kvalita za přijatelnou 
cenu. 

– Kompletní sortiment.

elektroinstalace:  

–  Stejně jako u ostatních dílů SWAG jsou i elektronické komponenty zárukou nejvyšší kvality. 
–  Portfolio SWAG zahrnuje díly elektroinstalace motoru, jako jsou váhy vzduchu, zapalovací lišty, senzory a lambda 

sondy, stejně jako interiérové přepínače, elektromotory stahování oken a stěračů.
–  V reakci na neustálý vývoj elektrických komponentů v automobilovém průmyslu SWAG masivně investuje do 

vývoje aftermarketových dílů pro hybridní pohony.

Motor:  

–  Obrovský rozsah sortimentu, od Německých výrobců, přes Italské, včetně prémiových, až po Asijské vozy.
– Zaručená kvalita a výdrž výrobků se značkou SWAG. 
–  Neustálá inovace a vývoj všech motorových komponentů při maximální zátěži. 
–  Komponenty rozvodu motoru SWAG jsou buď vlastní výroby, nebo nakoupené od OE dodavatelů.

https://maxi.elit.cz/
http://ecat-cz.elitgroup.net/Cena-ve-velikosti-M-SWAG-MAR-SWAG-M/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgU1dBRyBN
http://ecat-cz.elitgroup.net/Cena-ve-velikosti-L-SWAG-MAR-SWAG-L/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgU1dBRyBM
http://ecat-cz.elitgroup.net/Cena-ve-velikosti-XL-SWAG-MAR-SWAG-XL/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgU1dBRyBYTA%3D%3D
http://ecat-cz.elitgroup.net/Cena-ve-velikosti-XXL-SWAG-MAR-SWAG-XXL/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgU1dBRyBYWEw%3D

