NOVINK Y
Hlavice řadicí páky
Hlavice řadicí páky: univerzální, dlouhá, chromovaná patka a vrchní díl
obšitý kůží. Ergonomická hlavice řadicí páky z leštěného hliníku a černé
kůže v avantgardním HighHeel designu, univerzální pro automobily bez aretace zpětného chodu. Cena: 725,- Kč.
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

Reproduktory BLACK DEATH QB69
Anglická firma Midbass uvedla na český trh prostřednictvím svého dovozce, firmy IN CAR centrum, nové
reproduktory řady Black Death QB 69. Reproduktory
jsou inovovanou verzí úspěšných QB 69. Membrána má
černou barvu, připojení terminálů je šrouby, robusní
koš, externí vyhýbka a mřížka z ABS materiálu. Dají
se použít pro uzavřenou i otevřenou ozvučnici. Reproduktory mají rozměr 6x9“ (170x230 mm), výkon 200 W
RMS/600 W MAX, citlivost 93 dB, frekvenční rozsah 3025 000 Hz. Cena je 4.590,- Kč.
IN CAR CENTRUM s.r.o.
tel.: 547 215 641, GSM: 608 301 200
e-mail: info@autoradia.cz, www.incar.cz, www.vibeaudio.cz

Antiradar s rušičkou
Společnost ABC Tuning připravila nově pro
své zákazníky akci: ke každému namontovanému antiradaru s rušičkou dostane
zákazník slevu 50% na chiptuning. Akce
platí pro prvních 50 zájemců.
ABC TUNING ČR
GSM: 777 608 543-4,
e-mail: info@chiptuning-centrum.cz
www.chiptuning-centrum.cz
www.abctuning.cz

Léto s novou tubou
Obohaťte na léto svůj vůz novým audiem v podobě subwooferové tuby Mac Audio MP 30 osazenou
reproduktorem 300 mm s výkonem 480 W, citlivost 91 dB, frekvenční rozsah 20 - 200 Hz, rozměry
330x495 mm. Akční cena je 1.522,- Kč, která platí
pouze do vyprodání zásob.
AUTOHIFI - HFC SERVIS
GSM: 603 454 436-7,
e-mail: hfc@tuningautohifi.cz, www.tuningautohifi.cz

AUDI zadní LED lampy
Jako novinku nabízí firma Sportmotor zadní
LED lampy pro vozy Audi A4 (B8) sedan a Avant
a A5/S5. Jedná se o sadu LED lampy, kabeláž,
přeprogramování řídicí jednotky BCM2 sw na
verzi pro LED světla. Samotné zadní LED lampy
můžete koupit i u dealerů Audi, ale je nutno provést úpravu kabeláže, a pokud se Vám montáž
podaří, bude vám stejně stále svítit signalizace
nefunkčních žárovek zadních světel - tato sada
tyto problémy řeší.
SPORTMOTOR
tel.: 221 624 317, GSM: 602 315 503
e-mail: info@sportmotor.cz, www.sportmotor.cz
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