NOVINK Y
LORINSER
Aktuální kompletní nabídku pro všechny modelové řady vozů Mercedes Benz od německého úpravce Lorinser si můžete nyní nově
vyžádat od společnosti MZB, která se stala zástupcem této
značky v ČR. V nabídce jsou mimo jiné body-kity, alu kola,
řídicí jednotky, výfuky atd. Speciálně Vás chtějí upozornit
na nabídku alu kol, kde na vybrané modely můžete získat
slevu až 40%.
MZB s.r.o.
tel./fax: 312 267 487, e-mail: auto@mzb-tuning.cz, www.mzb.cz, www.alu-pneu.cz

Přední světla Škoda Fabia 00-05
V e-shopu JK Design nově naleznete přední světla na vůz Škoda Fabia
s denním svícením. Snadná montáž výměnným způsobem, super cena, vysoce sportovní vzhled. U ostatních razantně snížili ceny a to jak
u předních, tak zadních čirých světel. Nabízejí přes 1600 lamp.
JK DESIGN TUNING
GSM: 777 000 018, www.tuningshop.cz

SlimStyxx MultiLED
Jedná se o vícebarevnou LED sadu s dálkovým ovládáním (dálkový ovladač je přiložen). Se 7 možnostmi barev a automatickou změnou barvy. Se
sadou dodávaný sound controller převádí zvukové frekvence na elektrické
impulsy, které jsou pak dále opticky reprodukovány. LED sada obsahuje
dva 15 cm neony, dva 22 cm a čtyři kontrolní LED diody. Sada je určená
pro provoz v palubní síti 12 V a je dodávána včetně adaptéru pro zásuvku
zapalovače a montážními oboustrannými samolepkami.
PRODEJNÍ MÍSTA:
tel.: 222 519 645 www.escape6cz, GSM: 604 739 855 www.k-tuning.cz
tel.: 371 728 812 www.tuningshop.cz, GSM: 603 441 371 www.reviloshop.cz

MOL Dynamic Racing SAE 5W-60
MOL Dynamic Racing 5W-60 je špičkový, plně syntetický motorový olej na bázi PAO + Ester, který díky svému extrémnímu viskozitnímu rozsahu překračuje
všechny konkurenční oleje této kategorie. Jeho vlastnosti jsou určeny přednostně
pro motory sportovních automobilů s vysokými výkony s přeplňováním i bez, kde
se počítá s extrémní dlouhodobou zátěží při maximálních otáčkách a nadměrným teplotním zatížením motoru. MOL Dynamic Racing 5W-60 však lze pro jeho
nízkoteplotní vlastnosti využít i v běžném celoročním provozu. Zajišťuje okamžité
promazání všech motorových součástí a eliminuje tak opotřebení motoru v kritické fázi
studeného startu. Tento olej byl věřejně testován na speciálu Fabia Brisk RS 01 WRC Tuning, což je vůz o výkonu 500 koňských sil.
PER-Oil - značkové oleje, tel.: 477 754 016, GSM: 775 113 255
e-mail: info@znackoveoleje.cz, www.znackoveoleje.cz

Tlumící materiál
Autofam nabízí nový tlumící materiál Vestin pro autohifi, který se
vyznačuje velice vysokou samolepící přilnavostí a především daleko
lepší tvarovatelností proti běžným asfaltovým plátům. Materiál je
navíc z horní části potažen tenkou vrstvou hliníkové folie. Firma je
nabízí o rozměrech 2x1 m za cenu 1.300,- Kč.
AUTOFAM TUNING
GSM: 603 807 154, 777 154 817, e-mail: autofam@autofam.cz, www.autofam.cz

Lišty předního nárazníku
Plastservis Mobilla pro Vás připravila vysoce elegantní
sadu 6-ti dílů lišt z ušlechtilé oceli pro originální mřížku
nárazníku. Tato sada je určena pro vozy Škoda Superb
II a Škoda Octavia II Facelift. Výhodou je i jednoduchá
montáž lepením dílů na jednotlivá žebra masky.
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
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