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EnErgiE na cEsty
se zapalovacími svíčkami NGK 

za každých 1000 kč obratu v zapalovacích svíčkách NGK zís-
káte hodnotný dárek – powerBank s kapacitou 4400 mah! 
power Bank (záložní baterie) pro vaše mobilní telefony s re-
dukcí micro-UsB (mobily,tablety samsung, lenovo atd.), tak 
i pro iphone, ipad a další zařízení apple.

Jak získáte dárek?
podmínkou je objednat v jedné objednávce přes eliT e-cat zapalovací svíč-
ky NGk za minimálně 1000 kč bez DpH ve vašich nákupních cenách v da-
ném období. – dárek vám následně přijde automaticky za 1kč bez DpH.

specifikace a návod NGk powerBank ke stažení ZDE.

http://source.elit.cz/CZ/Mailing/a_elitni_ceny_2017/ec_28_2017/NGK%20PowerBank.doc
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Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

Objednací kód: SEA VS8221EU

Objednací kód: XT TVC300

–  Profesionální videoskop s 89mm barevným TFT monito-
rem, který má součástí balení univerzální sondu o průměru 
5.5 mm.

–  Záznam, nebo přehrávání snímků je možné živě streamo-
vat přes připojení USB / AV. 128Mb vnitřní paměť umožňuje 
uložení až 80 obrázků nebo 90sec videa – k rozšíření pa-
měti je možné do slotu vložit Micro SD kartu (není součástí 
balení).

–  Funkce digitálního zoomu, otáčení obrazu a zrcadlového 
zobrazení.

–  Napájení lithium-ion baterií zajistí až 4 hodiny nepřetržité-
ho provozu.

–  Dodáváno spolu s kabelem AV-out a USB kabelem umož-
ňujícího připojení k PC pro zachycení, ukládání a sdílení 
obrázků a videa.

Videoskop se sondou 5,5 mm

Čistič sání/klapek/EGR 300 ml

akční cena 64 Kč bez DPH

...a něco z
vybavEní sErvisů

–  Vysoce kvalitní směs, která slouží k čištění sání, škrtících klapek a EGR ven-
tilů s vysokou účinností.

–  Výborný pomocník při čištění v autoservisech i domácích dílnách.
– Odstraňuje: mastnotu, oleje, nečistoty, zbytky zplodin. 
– Je nekorozivní a nenapadá gumové části.

akční cena 5990 Kč bez DPH

http://ecat.elit.cz/

