NOVINK Y
Audi A5 3.0TDI Sportmotor edition
K 15. letému výročí založení připravila firma Sportmotor řadu tuningových kitů pod názvem Sportmotor edition. Další je k dispozici kit Audi A5 3.0TDI
Sportmotor edition. Kit zahrnuje úpravu podvozku
(sportovní pružiny Eibach se snížením o 25 mm
vepředu a 20 mm vzadu), nebo stavitelný podvozek
KW varianta 2, kvalitní sportovní celonerezový výfukový systém od anglické firmy Milltek s koncovkami
100mm, který zvyšuje výkon o cca 10 koní a má
příjemný sportovní zvuk u dieselových motorů neslýchaný. Dále úpravu motoru 3.0TDI 176 kW Bosch
EDC17 na 206kW/580N.m nebo 220kW/610N.m,
kola CW1 8,5Jx19“ s pneu 255/35ZR19 nebo
9Jx20“ s pneu 265/30ZR20. Spoilery Caractere (kompletní přední nárazník, zadní spoiler
na víko kufru). Samozřejmostí u firmy Sportmotor je rovněž záruka na motor.
SPORTMOTOR
tel.: 221 624 317, GSM: 602 315 503
e-mail: info@sportmotor.cz, www.sportmotor.cz

Reflexní samolepící pásky
Autofam nabízí velmi žádané reflexní samolepící červené pásky. Pásky jsou ohebné a mají 3D odrazové plochy. Jsou homologované dle směrnice E/ECE 324 104/48. K dispozici jsou ve
dvou velikostech: 310x25 mm a 310x52 mm za cenu 140,- Kč
a 280,- Kč za pár.
AUTODOPLŇKY AUTOFAM s.r.o.
GSM: 603 807 154, 777 154 817
e-mail: autofam@autofam.cz, www.autofam.cz

Fiat Bravo II
Firma Rusmich Tuning zařadila do svého sortimentu
další novinku firmy Cadamuro Design. Pro nový model
Fiat Bravo II tento italský výrobce spoilerů vytvořil decentní a velmi slušivé střešní křídlo. Stříška má homologaci TÜV. Montáž se provádí lepením. Výrobce klade
velký důraz na kvalitu a přesnost svých výrobků, proto
není třeba žádných úprav před lakováním a montáží.
Součástí balení je montážní materiál, montážní návod
a certifikát TÜV.
RUSMICH TUNING
GSM: 608 981 089, tel./fax: 494 532 777
e-mail: tuning@rusmich.cz, rusmich.tuning@wo.cz
www.rusmich-tuning.cz

Přívěra výfuku
Pokud chcete utlumit hluk Vašeho auta, se kterým projíždíte
přes město, vyřeší to přívěra do výfuku. Přívěra se přivaří na
vhodné místo do výfukového systému, kterou pak ovládáte
z místa řidiče. Při plném otevření je výfuk plně průchozí. V případě přivření se výrazně utlumí hluk Vašeho výfuku.
AUTOÚPRAVNA
GSM: 777 645 205, tel.: 235 018 264
e-mail: autoupravna@seznam.cz
www.autoupravna.com, www.driftovani.com

Podvozky WEITEC
Výškově stavitelný podvozek Weitec, cenově výhodná varianta GTN (plynule výškově stavitelný na přední ose formou
závitu, na zadní ose stavitelný formou stavitelné misky
pružiny - 5 poloh po 1cm) pro vozy VW Golf I, Jetta I vč.
Cabrio. Homologovaný rozsah snížení na přední a zadní
ose: 40-70 a 30-60 mm.
WWW.AUTOFASHION.cz
GSM: 606 345 808, www.autofashion.cz
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