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Nakupujte všechny aftermarketové karosářské díly v týdnu od  4. 9. – 10. 9. 2017 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.

* Uvedené ceny jsou bez DPH.

příKlady aKčních položeK

obj. č. aplikace moc vaŠe aKční cena sleva

ford focus 11/04-

KH2533 201 přední čelo 2851 Kč 1426 Kč

-50%
KH2533 280 kapota -1/08 2980 Kč 1490 Kč

KH2533 900 přední nárazník pro lak -1/08 987 Kč 494 Kč

KH2533 930 sada držáků předního nárazníku -1/08 197 Kč 99 Kč

ŠKoda octavia i

1U0805564 přední čelo (s oválným otvorem pro seřizování světel) 1455 Kč 1019 Kč

-35%1J0825237M kryt pod motor, střed, diesel 722 Kč 505 Kč

1U0807367B/68B L/P mřížka do předního nárazníku 9/00- 75 Kč 52 Kč

Akční nabídka se vztahuje na karosářské díly PKW s dodavatelem Elit, Elit Q a Elit EC.
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.

–50 %

–30 %

AKČNÍ CENY
na aftermarketové karosářské díly
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Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

K 5 Full Control Car&Home akční set

Ochrana dutin transparentní – 
vosková 1 l

– Vodou chlazený motor.
– Full-Control-pistole s 8 m vysokotlakou hadicí a držákem.
– Vario Power pracovní nástavec.
– Rotační tryska.
– Integrovaný vodní filtr.
– Hliníkové teleskopické madlo.
– Quick Connect na straně přístroje.
– Čistič ploch T 350.
– Rotační mycí kartáč.
– Čistící prostředek na kámen a fasády (1 l).
– Autošampon (1l), pěnovací tryska.

– Ochrana dutin proti vzniku a zastavení šíření koroze. 

–  Výhody: 
Vynikající penetrační schopnost (lehce tixotropní) umožňuje průnik do nejmenších dutin. 
Chrání celkově, proniká pod mokro a vlhkost.

Objednací kód: Ka 9.502-339.0

Objednací kód: Xt cp1000

...a něco z
vYbAvENÍ sErvisů

Akční cena 
7990 Kč bez dph

Akční cena 155 Kč bez dph

http://ecat.elit.cz/

