Proč spolupracovat s ACI
v oboru klimatizací vozidel?
U nás získáte certifikát
rychle, kvalitně a bez starostí!

… prostě lepší klima

AKČNÍ NABÍDKA!
Každý, kdo provádí servis klimatizací vozidel,
se musí po 4. 7. 2010 prokázat certifikátem
o úspěšném absolvování předepsaného školení.
Tato povinnost vzniká na základě nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES.

Objednávku školení snadno zařídíte:
▲ prostřednictvím obchodních zástupců
▲ telefonicky na tel.: 274 021 111
▲ e-mailem na: skoleni@aci.cz

Žádejte u našich distributorů

ACI – Auto Components International, s. r. o.

Tel.: 274 021 111

E‑mail: aci@aci.cz

internet: www.aci.cz
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Výběr

Ceníková cena
v Kč bez DPH

kód ACI
AC 5049Q

elektronický detektor úniku chladiva TIF XP-1A

5 999

AC 5324Q

chladivo R134a (12 kg) – vratná láhev – vratná část 1.200,- (AC 9000003)

2 304

VA 509735

sada ventilků servisních portů klimatizace (45 ks) + šroubováky na ventilky

1 726

VA 710066Q

UV lampa + brýle pro detekci úniku chladiva klimatizace VALEO

1 271

VA 509734

sada krytek servisních portů klimatizace (60 ks)

899

AC 2525Q

Kartička „Údržba klimatizace“ (samolepící štítek) – sada 5 ×10  ks

195

AC 2526Q

Servisní kniha klimatizace – sada 10  ks

AC 5017Q

sada přípravků (kleští) pro pružinové spojky (4 ks G6, G8, G10, G12)
použití pro vozy Ford, Volvo, Hyundai

AC 5036

fluorescenční látka (250ml)

1 099

VA 699938

peče servisních portů klimatizace (25× LP, 25× HP)

1 259

AC 5051

kompresorový olej esterový univerzální [1 l ]

635

AC 5052Q

teploměr digitální –50° C –150° C (hlava otočná o 180°)

803

AC 5055

čistič chladiče klimatizace [spray 400 ml]

315

AC 5089

sada těsnících kroužků a pružinek

671

AC 5249

adaptér zásobník chladiva - plnička

318

AC 5250

sada těsnících kroužků (12 druhů, 120 ks)

677

AC 5254

redukce na láhev 1/4 SAE × 21,8 -14UNF

123

VA 698899

dezinfekce interiéru vozidla VALEO CLIM SPRAY [balení SPRAY 1 ks (125 ml)]

276

VA 698984

dezinfekce výparníku klimatizace VALEO CLIM PUR [balení SPRAY 1 ks (125 ml)]
celková hodnota balíčku

89
475

Proč je výhodné pořídit
plničku klimatizací u ACI?
Dáme Vám 100% podporu při zaškolení a uvedení do provozu
Plničky a diagnostiku dovážíme přímo od výrobce
Opravám a plnění rozumíme – baví nás to
Uděláme pro Vás víc, než konkurence slíbí

289
19 423

Plničky klimatizace, ke kterým náleží akční balíček zdarma
AC 2040

CTR ASTRA – plně automatická

66 000

VA 699965

VALEO Advance – automatická

69 000

AC 2041

CTR ASTRA PLUS – plně automatická

73 000

VA 699966

VALEO Auto – plně automatická

79 000

AC 2042

ROBINAIR AC790PRO – pro autobusy a osobní vozy

96 750

Nepotřebujete balíček? Nepotřebujete plnou automatiku?
Pak je tu pro Vás novinka od firmy Valeo
VA 710111

Plnička klimatizace – clim fill one

55 000

Tah je na Vás!
pište na klima@aci.cz
nebo volejte tel.:

274 021 111

