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V týdnu od 11. 9. do 17. 9. vám ELIT nabízí zajímavé akční ceny na kompletní sortiment produktů SCHAEFFLER 
– LuK, INA, FAG.

Jméno Schaeffler je synonymem pro nejvyšší možnou kvalitu, spolehlivost a inovativní technologie, podložené výsadním postavením v 
celosvětovém automobilovém průmyslu. Stejnou kvalitu, kterou dodává Schaeffler všem významným výrobcům automobilů, nabízí pod 
značkami LuK, INA a FAG také v aftermarketu, navíc v bezkonkurenčně nejširším sortimentu v oblasti spojkových systémů, rozvodových 
systémů motorů a  podvozkových komponentů. Ať opravujete osobní automobil, dodávku, těžké nákladní vozidlo nebo traktor, 
s produkty skupiny Schaeffler máte vždy jistotu, že pracujete s tím nejlepším, co je v daném segmentu k dispozici.

AKČNÍ CENY
na kompletní sortiment 

PříKLAdy AKčNíCH PoLožEK
obj. č. Popis AKčNí CENA

600 0017 00 spojková sada s dvouhmotovým setrvačníkem – ŠKodA oCTAVIA II / VAG 2.0TdI 8249 Kč

530 0201 33 rozvodová sada s vodním čerpadlem – ŠKodA / VAG 1.9TdI 2210 Kč

420 0209 10 zdvihátko ventilu - ŠKodA / VAG 1.4 TdI, 1.9TdI, 2.0 TdI 190 Kč

713 6104 70 přední ložiska - ŠKodA FABIA I-III / VAG 949 Kč

713 6100 20 přední ložiska – ŠKodA oCTAVIA I / VAG 599 Kč
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Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

Pneumatický utahovák 1/2“
– Extrémně krátký! Extrémně lehký!
– Vysoce výkonný – povolovací moment 1302 Nm!
– Novy typ utahováku, o třetinu menši než běžné utahováky.
– Speciální ergonomická rukojeť, dobře padne do ruky.
–   Kompaktní konstrukce umožňuje práci i ve stísněných prostorech.
– Tělo utahováku z kompozitu.
– Váží příjemných 1,4 kg.

–  Přípravek je určený na čištění a ošetření všech částí z plastu, 
kůže, koženky a vinylu v interiéru vozidla. 

–  Použití: 
Palubní a přístrojové desky, obložení dveří, loketní opěrky apod.

–   Výhody: 
Ošetřený povrch zanechává polomatný a antistatický. 
Oživuje barvy. 
Nezanechává skvrny. 
Odpuzuje vodu. 
Brání tvrdnutí plastů. 
Minimalizuje popraskání vinylu a kůže způsobeného UV zářením. 
Zanechává příjemnou vůni.

Vůně: Vanilka, Citron, Fresh, Fresh pěnový

Objednací kód: XT TooLS 43-4002

Objednací kód: 
XT CSF500, XT CSL500, XT CSV500, XT CSFF500

...a něco z
vYbAvENÍ sErvisů

Akční cena 
1990 Kč bez dPH

Akční cena 55 Kč bez dPH

Čistič palubní desky – různé 
vůně 500 ml

+ houba 

ZdARMA!

http://ecat.elit.cz/

