
NEWS

Akce spojky Valeo
Vážení zákazníci,

v termínu 9. 1. – 28. 2. 2017 jsme pro vás připravili akci spojenou s nákupem kompletního sortimentu spojek značky 
VALEO pro osobní a lehké užitkové vozy.

Společnost Valeo je globálním výrobcem komponentů motorových vozidel a dodává je výrobcům z celého světa – od 
Asie, přes Evropu až po USA. Lidé mají často pocit, že díly Valeo jsou většinou používány ve vozidlech Fiat a vozidlech 
francouzských výrobců, ale ve skutečnosti jsou hlavními zákazníky společnosti Valeo firmy z německého a asijského 
automobilového průmyslu. Jednou z nejrychleji rostoucích skupin výrobků jak v oblasti prvovýbavy, tak v dodávkách 
náhradních dílů, jsou spojky a další komponenty spojkových systémů – dvouhmotové setrvačníky a spojková hydraulika.

Za nákup spojek Valeo kupóny na vybavení servisů

9. 1. – 28. 2. 2017

Pravidla akce:

Za nákup spojek Valeo u společnosti ELIT CZ v termínu akce můžete získat 
poukázky na nákup servisního vybavení a nářadí z nabídky ELIT CZ 
následovně:
–  Při nákupu spojek Valeo v hodnotě minimálně 15.000 Kč bez DPH 

(v nákupních cenách zákazníka) získáte poukázku na nářadí v hodnotě 
3.000 Kč bez DPH (v MOC)

–  Při nákupu v hodnotě minimálně 10.000 Kč – získáte poukázku v hodnotě 2.000 Kč
–  Při nákupu v hodnotě minimálně 6.000 Kč – získáte poukázku v hodnotě 1.200 Kč

Akce platí pro registrované zákazníky.
O vašem obratu v akci vás bude pravidelně informovat váš prodejní poradce ELIT CZ.
K vyhodnocení akce dojde po jejím skončení. Poukázky budou výhercům předány prostřednict-
vím prodejních poradců ELIT CZ v co možná nejkratším termínu po skončení a vyhodnocení akce.

www.elit.cz

v hodnotě 1.200 Kč
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v hodnotě 3.000 Kč
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Platí do 30. 6. 2017. Vztahuje se na kategorie zboží 4201 – 4210.

Kupony Garážové vybavení_ruzne hodnoty_do30-6.2017.indd   3

5.12.2016   14:41:24



2

www.elit.cz
Akce platí pro registrované zákazníky. 
Akce se vztahuje na sortiment pro osobní a lehké užitkové vozy.
Akce neplatí pro sortiment TRUCK.

Naše tipy na vybrané nářadí:

kleště

NAbíječky, 
stArtoVAcí 

zdroje 
A kAbely

elektrické 
NářAdí

speciální 
nářadí 


