
ZÍSKEJTE DÁLNIČNÍ ZNÁMKU!

2012

JC PREMIUM
- fi ltry (olejové, vzduchové, 
 kabinové, palivové)

PASCAL
-  homokinetické klouby (vnější, 
 vnitřní), manžety + spony, 
 mazivo manžety řízení
-  pro asijské i evropské vozy

MAGNUM TECHNOLOGY
-  funkční vlastnosti a samotná charakteristika tlumičů je stejná jako ta 
 prvovýrobní. Typickou vlastností této značky je spolehlivost po dlouhou 
 dobu používání a především plnění veškerých požadavků na kvalitu i při 
 použití v těch nejtěžších podmínkách
-  tlumiče pérování, pružiny, plynové vzpěry, gumové montážní prvky pro 
 asijské i evropské vozy
-  divize Magnum Truck pro nákladní automobily

ABE
-  odolné náhradní díly poskytují spolehlivou ochranu i při 
 nejtěžších pracovních podmínkách a zajišt́ ují nejvyšší komfort 
 a bezpečnost při jízdě
-  nejvyšší kvalita a pokročilé výrobní technologie prvků 
 brzdového systému
-  kompletní sortiment brzdových komponentů pro asijské 
 i evropské vozy
-  brzdové čelisti, kotouče, bubny, destičky, válečky, 
 díly brzdové hydrauliky

BTA
- ložiska kol, ložiska převodovky, uložení hnacího hřídele, křížové 
 čepy, těsnící kroužky klikové, vačkové hřídele a jiné těsnivo
- pro evropské, asijské, americké osobní i nákladní vozy 
- uložení hnacího hřídele LKW
- křížové čepy hnacího hřídele LKW

YAMATO
- vysoce kvalitní ocelové a pryžové náhradních díly 
 převážně pro japonské a korejské vozy. Hlavními 
 kritérii při výrobě produktů značky Yamato jsou 
 především bezpečnost a spolehlivost.
- díly řízení top kvality
- části zavěšení kol, klouby, vzpěry, ramena, stabilizátory

THERMOTEC
- díly chladící soustavy (chladiče, ventilátory, vodní 
 čerpadla, topná tělesa apod.)
- pro asijské i evropské vozy 
- A/C díly - označení K….TT

FORTUNA LINE
- části zavěšení kol, klouby, vzpěry, ramena, 
 stabilizátory apod. 
- převážně pro evropské vozy 
- výhodná nabídka nejen pro vozy ŠKODA

KANACO
- sady ložisek kol převážně pro 
 asijské vozy 
- prémiová kvalita od předních 
 japonských výrobců (NSK, 
 Nachi, NTN, Koyo)
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NEXUS
- spojkové sady pro evropské a asijské automobily
- spojkové sady pro nákladní automobily 

NAKUPTE SORTIMENT UVEDENÝCH ZNAČEK 
ZA 14 999 Kč A ZÍSKEJTE ROČNÍ DÁLNIČNÍ 
ZNÁMKU PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY PRO ROK 
2012 V HODNOTĚ 1 500Kč!

PRO ČLENY SERVISNÍ SÍTĚ Q-SERVICE 
PLATÍ SNÍŽENÁ HRANICE 13 999 Kč

IC Trefa      
14. 11. - 17. 12. 2011

Uvedené limity jsou bez DPH. 


