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200 PS
VW Golf 2.8 VR6

89,– Kč
125,– Sk

(4,16 €)

NOVINK Y
Autopotahy šité na míru
Nové tři barvy přesných autopotahů pro 90% evropských aut.
Modrá, červená a šedá. Materiál Velur z VW továrny. Záruka 3
roky, dodací doba 30 dnů. Kompletní nabídka v e-shopu. Ceny od 3.800,- Kč za kompletní potahy včetně švu pro airbag
a výšivky.
WWW.AUTOFASHION.CZ
GSM: 606 345 808
www.autofashion.cz

GROUND ZERO GZRB 120SPL
Světoznámá autohifi značka Ground Zero přináší
na trh světovou novinku ze světa SPL. Tahle rigídní basreflexová skříň s označením GZRB 120SPL
s průměrem 30 cm je se dvěma nátrubkama v žlutočerné kombinaci jasným ohrožením s radioaktivním obsahem, který má výkon 1000W. Vnitřek
boxu je efektně nasvícen bílým LED světlem. Cena
je 7.490,- Kč.
AUTODAX CZ s.r.o.
GSM: 731 879 222, 731 505 160
e-mail: autodax@autodax.cz
www.autodax.cz

Fiat Grande Punto

Firma Rusmich Tuning zařadila do své nabídky bodykit pro Fiat Grande Punto od italského
výrobce Cadamuro design. Bodykit obsahuje přední spoiler, zadní spoiler, prahové nástavce
a střešní křídlo. Díly lze zakoupit i jednotlivě. Spoilery mají homologaci TÜV. Montáž spoilerů
se provádí lepením, kompletní montážní materiál včetně návodu na montáž a certifikátu TÜV
je dodáván spolu se spoilery.
RUSMICH TUNING
GSM: 608 981 089, tel./fax: 494 532 777
e-mail: tuning@rusmich.cz, rusmich.tuning@wo.cz, www.rusmich-tuning.cz

Bixenon sada
Auto xenony v září přínáší bixenon sadu, která se skládá
z čočky, vestavěného svítícího kroužku a kompletní kabeláže vč. vodotěsných zdrojů. Instalace je bez nutnosti zásahu do světla. Cena sady je 6.599,- Kč vč DPH.
AUTO XENONY
GSM: 732 727 374
e-mail: xenony@seznam.cz, www.bixenony.cz

Dvouplášťový YED-PLUSH
Novinkou firmy Amicar je dvouplášťový laděný sportovní výfuk YED-PLUSH typ DTM s nerezovou koncovkou. Napojovák
55 mm, délka tělesa 310 mm, koncovka 140x70 mm a délka koncovky 140 mm. Cena je 1.490,- Kč.
AMICAR
GSM: 724 114 334
e-mail: amicar@seznam.cz, www.amicar.wz.cz
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