NOVINK Y
Xenony 4 300K a 10 000K
Tuning-Centrum.cz představuje novinku v sortimentu
xenonů, a to xenonové sady a samostatné výbojky s
teplotou světla 4 300K a 10 000K. Výbojky a sady jsou
k dostání ve všech běžných paticích, skladem patice
D2S, D2R, D1S, H1, H3, H4, H7, H11 a HB3. Ceny výbojek již od 290,- Kč, kompletní sady od 999,- Kč.
TUNING-CENTRUM.CZ
tel.: 475 600 979
GSM: 725 700 010, 725 700 011
e-mail: info@tuning-centrum.cz
www.tuning-centrum.cz

Palubní přístroje GASLOCK
Tuning Racing Shop Vám představují firmu, která se svými výrobky vymyká známému průměru. Gaslock je německá firma, která se zabývá vývojem a výrobou stylingových
doplňků pro motorky Harley-Davidson. Nyní se rozhodli, že
svou pozornost zaměří na automobily. Výsledkem jejich
snažení jsou stylové přídavné ukazatele do interiéru auta
a exkluzivní hlavice řadicí páky, vše pod jednotným označením Indy-CATOR: Indy-CATOR hlavice řadicí páky – hlavice s integrovaným akcelerometrem, který na základě minulé konfigurace a polohy páky
zobrazí aktuální zařazený rychlostní stupeň. Designově jsou tyto hlavice velmi atraktivní,
dodávány jsou v několika barevných provedeních. Barva displeje se dá plynule měnit na
úctyhodných 256 barevných odstínů. Indy-CATOR G - jde o absolutní novinku na trhu - ukazatel přetížení G v reálném čase. Barva podsvícení se dá opět měnit.
Indy-CATOR DASH - jedná se o přídavný ukazatel aktuálního zařazeného rychlostního stupně. Tyto přístroje jsou dostupné v různých barvách a také barvy čísel se dají libovolně měnit
a dokážou se tak přizpůsobit barevnému ladění interiéru vašeho vozu. Indy-CATOR VOLT ukazatel napětí palubní sítě, resp. baterie vozidla. Informuje o špatném napětí v elektrické
síti auta, což může mít za následek odpalování žárovek, či jiné výpadky elektroniky.
TUNING RACING SHOP s.r.o.
tel.: 511 120 120
fax: 511 120 121
e-mail: shop@autodoplnky.cz
www.autodoplnky.cz

Největší kolekce budíků
Firma Tuningsamolepka s.r.o. představuje největší kolekci budíků v Čechách i na Slovensku. Jedná se o plastové šablonky, nikoliv o samolepku. Budíky
se vyměňují místo originálních, pouze sundáte vrchní kryt (plexi), sundáte ručičku, popřípadě šroubky. Dáte bílé nebo černé
budíky a sesadíte zpět. Sportovní vzhled nový design, možnost
vlastního návrhu, nápisu či loga. Změna podsvícení na modré,
červené, bílé, zelené, color, atd. Možno si dohodnout u firmy
montáž i kalibraci. Zasílají i na Slovensko.
TUNINGSAMOLEPKA s.r.o.
GSM: 774 221 051, 608 221 051
www.tuningsamolepka.cz
www.tuningsamolepka.sk

Nerez sportovní dual výfuk
Tuning shop Sportovniautodoplnky.cz představuje na českém trhu kompletní nerez sportovní dual výfuk kultovní
americké firmy Borla pro Hummer H3. Jedná se kompletní výfuk od katalyzátoru směrem dozadu zakončený 2
leštěnýma nerez koncovkama. Tento sportovní výfuk maximálně navyšuje výkon auta a hlavně zlepšuje hluboký
sportovní zvuk. Samotný výfuk je o 1/3 lehčí než originální. Součástí balení je vše potřebné pro montáž a doživotní záruka. Cena výfuku je 28.993,- Kč vč. DPH. Výfuk je
přímo skladem.
WWW.SPORTOVNIAUTODOPLNKY.CZ
GSM: 603 838 884, kamenná prodejna: Ostrava Vítkovice
e-mail: info@sportovniautodoplnky.cz
www.a1racing.cz
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