NOVINK Y
Křídlo Peugeot 308
Nabídka polyuretanových křídel firmy Rusmich Tuning se opět rozšířila
o nové střešní křídlo. Tentokrát by Vás chtěli seznámit s křídlem pro
Peugeot 308. Stříška se nabízí v základní povrchové úpravě a je
nutno ho před montáží lakovat. Montáž se provádí lepením. Montážní materiál je součástí balení.
RUSMICH TUNING
GSM: 608 981 089, tel./fax: 494 532 777, e-mail: tuning@rusmich.cz,
rusmich.tuning@wo.cz, www.rusmich-tuning.cz

Škoda Rallycross team
Firma OB Autodily s.r.o. Vám přináší kompletní nabídku textilu
Škoda Rallycross team - Michael Jernberg. V nabídce najdete
trika, kšiltovky, košile, polokošile, batoh a fleece vesty od tohoto jezdce. Tyto výrobky se vyznačují výbornou kvalitou, loga
jsou vyšitá (ne potištěná), skvělé zpracování, originální loga vč. sponzorů. Toto oblečení používá celý realizační tým
a je to skvělý dárek pro všechny motoristické fanoušky.
OB AUTODÍLY
GSM: 602 669 233, e-mail: info@obautodily.cz, www.obautodily.cz

Výfukové systémy SUPERSPRINT
Špičková italská firma Supersprint vyrábí výfukové systémy již od
roku 1955, a to pro všechny značky - od malého Fiat Cinquecento
až po výkonné závodní vozy. V současné době je v nabídce přes
2000 produktů. Jako novinky Chevron představuje aplikace na
Alfa Romeo MiTo, Audi R8, BMW Z4, Dodge Challlenger, Ferrari
360, Fiat 500 Abarth, Grande Punto Abarth, Ford Mustang, Honda Civic, Hummer H2, Jeep Wrangler, Mazda 3, Mitsubishi Lancer,
Nissan 350Z, Porsche Cayenne, Renault Clio, Subaru Impreza, VW Scirocco atd. Kompletní
sortiment firmy Supersprint za bezkonkurenční ceny zakoupíte u Chevron Racing.
CHEVRON RACING
GSM: 774 492 032, e-mail: info@chevron-racing.com, www.chevron-racing.com

LED denní + poziční světla
Firma Plastservis Mobilla s.r.o., výrobce autodoplňků Milotec, pro Vás připravila krycí montážní pouzdro jako univerzální díl pro různé typy nárazníků k usnadnění montáže LED
denních + pozičních světel. Krycí montážní pouzdro je vyrobeno z černého ABS/
ASA, který je UV stabilní, ale zároveň lze i lakovat do barvy vozu. Krycí rámeček tvoří začištění otvoru pro LED světla.
PLASTSERVIS MOBILLA s.r.o. výrobce autodoplňků Milotec
tel.: 313 564 078, 313 564 680, fax: 313 564 899
e-mail: prodej@milotec.net, www.milotec.net

Kryty zrcátek
Automax nabízí nerez kryty zrcátek na originální zrcátka. Sada levá a pravá strana, výběr na různé automobily, maloobchodní cena je 1.309,- Kč.
Dále nabízí světla pro denní svícení 20 Led RL homologace, maloobchodní cena je 1.854,- Kč.
AUTOMAX
tel./fax: 495 535 173, GSM: 777 803 555, 777 784 691
e-mail: info@automaxhk.cz, www.automaxhk.cz

Rezonátory
Sportovniautodoplnky.cz představují pro český trh nerez rezonátory a náhradní části potrubí včetně přirub místo katalyzátoru na přesně dané modely aut. Skladem budou přibližně
koncem srpna pro následující modely: Honda Civic/CRX 88-00,
Mitsubishi Eclipse 89-99, Mazda 323/626/MX3, Nissan 200
S13/S14. Cena je stanovena od 995,- Kč podle daného typu.
WWW.SPORTOVNIAUTODOPLNKY.CZ
GSM: 603 838 884, e-mail: info@sportovniautodoplnky.cz
www.sportovniautodoplnky.cz
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