NOVINK Y
Kryty zrcátek
Firma M.K. Koša představuje další kryty zrcátek z oboustranně hladkého kompozitu od Ambitioncar. Tentokrát
v provedení chrom, technologicky je proveden nástřikem. Kryty se lepí Purem a jsou určeny pro vozy Škoda
Octavia I - stejně velká zrcátka a Audi A4, A6 od roku
2004 - stejně velká zrcátka.
M.K. KOŠA
tel.: 326 903 918, www.mkkkosa.cz

Denní svítilny RL E11
Ok Neony nabízí typ DL-X20 za akční cenu 1.350,- s DPH.
Jejich výhodou je Velmi snadná montáž a populární design.
Svítilny mají funkční elektroniku zajišťující sepnutí/vypnutí
denních světel přímo v těle svítilen, jsou homologovaná. To
zajišťuje větší spolehlivost a snadnou montáž bez umisťování relé. Firma je výhradním dovozcem, nabízí typ DL-X20
s 20 ks vysocesvítivých, Piraňa LED diod, viditelnost je velmi vysoká, rozměry jsou: délka 22 cm a výška 2.5 cm. Světla jsou v rozměrech umožňující montáž tam, kam se jiná denní světla nevejdou.
OK NEONY
GSM: 604 265 510, e-mail: daylightE11@email.cz
ok-neony@seznam.cz, www.ok-neony.cz
www.leddennisviceni.cz

Luxus uvnitř Škody Felicie
Newman Tuning představuje novinku v podobě přesných velurových koberečků pro u nás nejrozšířenější vozidlo Škoda Felicia.
Koberečky jsou zhotovené z luxusního materiálu, který je velmi silný a dostatečně tuhý zabraňující nežádoucímu „shrnování“. Koberečky jsou opatřeny spodní granulátovou vrstvou nepropouštějící
vodu. Limitovaná edice černých koberců má bílé obšití opatřené
logem V//RS. Zesílená vrstva v oblasti pedálů je samozřejmostí.
Doporučená cena setu pro jedno vozidlo je 1.500,- Kč.
NEWMAN TUNING
GSM: 603 767 425, e-mail: newman_tuning@seznam.cz, www.newman-tuning.com

OSRAM NIGHT RACER a X-RACER
Dobré osvětlení je pro motocyklisty nesmírně důležité.
Osram nyní nabízí dvě nové motocyklové žárovky, které zvyšují bezpečnost motorkářů. Model Night Racer
ozařuje silnici více a do větší vzdálenosti než klasické
žárovky, takže je s ním možné mnohem dříve zaznamenat překážky na silnici. X-Racer v sobě kombinuje
perfektní provedení i funkci – namodralé bílé světlo
mu dodává pozoruhodný xenonový vzhled a zvýrazňuje kontrast lépe než standardní halogenové žárovky.
V shopu naleznete kompletní řadu automobilových žárovek Osram, nyní za famózní ceny.
TUNING RACING SHOP s.r.o.
tel.: 511 120 120, fax: 511 120 121
e-mail: shop@autodoplnky.cz, www.autodoplnky.cz

JBL audio set
Firma Tuningautohifi nabízí set subwooferového boxu JBL GT5-1204BR a zesilovače JBL
GT5-A402. Subwoofer s repro 30 cm a výkonem 275/1100 W, citlivost 92 dB, impedance 4 Ohm, frekvenční rozsah 45-150 Hz,
zesilovač 2x40/1x120 W RMS, 240 W Max,
2x60 W při 2 Ohm. Set nabízí za skvělou cenu 4.599,- Kč nebo každý samostatně: subwoofer za 2.890,- Kč a zesilovač 1.899,- Kč.
AUTOHIFI - HFC SERVIS
GSM: 603 454 436-7, e-mail: hfc@tuningautohifi.cz, www.tuningautohifi.cz
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