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www.elit.czAkce je určena pro servisy osobních a lehkých užitkových vozidel. 
Akce je určena pro registrované zákazníky. 

Volnočasové tričko 

Payen + úhloměr 

kroutícího 
momentu

Výhra za 
dosažený obrat

OBRAT
3000 Kč

Motorové dÍly a tĚsnĚnÍ 2017



Započítává se obrat u společnosti ElIt CZ v nákupních cenách zákazníka bez dPH v sortimentu níže uvedených značek dodavatele 
motorových dílů FEdEral MoGUl. akce je určena pro servisy osobních a lehkých užitkových vozidel (sK100, sK200, sK300). Zákaz-
ník může získat maximálně 1 balíček odměn.

TĚsnĚnÍ, gufeRa, VačKy, zdViháTKa, VenTily, VOdÍTKa VenTilu, pÍsTy, 
pÍsTnÍ KROužKy, MOTOROVá lOžisKa a dalšÍ MOTOROVÉ dÍly.

Hlavním dodavatelem motorových dílůje společnost Federal Mogul, jejíž 
produkty naleznete pod obchodnímu značkami AE, GOETZE, NÜRAL, PAYEN.

3000 KčO
BR

AT
 

Volnočasové tričko payen + 
úhloměr kroutícího momentu
Speciální přípravek určený pro utahování šroubových 
spojů, kdy není předepsán utahovací moment, ale 
úhel utažení. Nastavitelný snímač s kruhovou stupni-
ci 0-360°. Jednoduchá obsluha a škála nastavení je po 
2 stupních. Přípravek se snadno fixuje a jednoduše na-
stavuje poloha 0°.

Společnost Federal-Mogul je předním globálním dodavate-
lem technických řešení pro hnací trakt a bezpečnost, urče-
ných pro nejvýznamnější světové výrobce originální výbavy 
automobilů, užitkových vozidel, pro letectví, námořní prů-
mysl, železnice a terénní vozidla, zemědělství, výrobu elek-
trické energie i pro celosvětový trh opravárenství.
Společnost Federal-Mogul nabízí kompletní balíček ná-
hradních dílů pro opravy motorů osobních, lehkých do-
dávkových a nákladních automobilů, včetně těsnění pro-
střednictvím skupiny značek, které jsou „experty” v rámci 
jednotlivých výrobkových kategorií – ae®  ventily a komponen-
ty, vačky s příslušenstvím; glyco® motorová ložiska a pouzdra; 
goetze® pístní kroužky a vložky válců a nüral®  písty a payen® 
specializovaná značka pro těsnění.

www.elit.czAkce je určena pro servisy osobních a lehkých užitkových vozidel. 
Akce je určena pro registrované zákazníky. 

pRaVidla a VýhRy za dOsažený ObRaT:

KOMPLETNÍ BALÍČEK PRO MOTORY KOMPLETNÍ ODBORNÉ ZNALOSTI MOTORU

Společnost Federal-Mogul nabízí kompletní balíček náhrad-

ních dílů pro opravy motorů osobních, lehkých dodávkových 

a nákladních automobilů, včetně těsnění. 

Jako součást celosvětové skupiny odborníků profituje každá 

značka společnosti Federal-Mogul z tohoto globálního know-how 

a odborných znalostí. 

Jedna expertní znaèka pro 
každou skupinu výrobkù

Technologie originálního vybavení 
pro náhradní díly

Svìtová síť vìdeckých a výzkumných 
pracovišť a výrobní know-how


