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ZVYŠOVANIE VÝKONU MOTOROV
ŠPORTOVÁ ÚPRAVA VOZIDIEL
OPTIMÁLNE DOLADENIE
PROGRAMU CHODU
MOTORA

TDI + 25 / 30% Nm
TB + 30 / 40% Nm
TO VŠETKO NA POČKANIE ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
CHIP-TUNING
CHIP-TUNING od
od 7380,7380,- Sk
Sk ss DPH
DPH

TDI od 16 236,- Sk s DPH
Turbo beznínové od 18 450,- Sk s DPH
CHIP
CHIP -- TUNING
TUNING -- zvýšenie
zvýšenie výkonu
výkonu
aa krútiaceho
krútiaceho momentu
momentu pomocou
pomocou riadiacej
riadiacej elekelektroniky
troniky
KINGDRAGON
KINGDRAGON - športové vzduchové fitre
REMUS,
REMUS, SEBRING,
SEBRING, SUPERSPRINT
SUPERSPRINT
-- výfukové
výfukové systémy
systémy
Dr.
Dr. SCHRICK
SCHRICK
-- športové
športové vačkové
vačkové hriadele
hriadele
DESIGN
DESIGN
VZDUCHOVÉ FILTRE KingDradon
Nastaviteľné
Imidžové plazmové
-- spojlery,
spojlery, zvíženie
zvíženie podvozku,
podvozku,
Octavia 1,8T a 1,9TDI za 1699 Sk s DPH
podvozkové kity Shiva
podsvietenie
hliníkové
hliníkové disky
INTERIÉR
INTERIÉR
Vonkajší univerzálny filter za 1831 Sk s DPH
(napríklad Octavia do 30.000 Sk) pod prístroje
-- športové
športové volanty,
volanty, sedadlá,
sedadlá,
pedálové
pedálové sady
sady
AUTO SABY, 930 38 NOVÝ ŽIVOT, ELIÁŠOVCE 133
Pracovná doba:
CLARION
CLARION -- HiFi
HiFi
UTOROK - PIATOK
9.00-18.00
tel.: 031/560 09 51 FAX: 031/560 09 52, mobil: 0905 615 752
MONTÁŽ
MONTÁŽ AUTOALARMOV
AUTOALARMOV

PR Prezentácia: Cobra tuning

Predaj antiradarov značky BEL

SOBOTA

9.00-14.00

e-mail: autosaby@autosaby.sk, www.autosaby.sk

Máme ďalší príspevok do tuningovej ponuky. V poslednej dobe sa
nám množí veľa otázok na spojlere, nárazníky a ďalšie exteriérové optické doplnky.

Prináša nový katalóg

RIEGER TUNING
2004 !!!
Vaše žiadosti nemohli zostať bez povšimnutia. Preto sme opäť potiahli registrami a vybrali sme pre vás jedného z najlepších úpravcov, firmu Rieger Tuning
z Nemecka. Firma, ktorá už desiatky rokov vyrába spojlere, plasty a iné doplnky
na najvyššej úrovni a špičkových kvalít. Pre novú sezónu pripravila množstvo nových bodykitov pre rad
nových typov áut. Samozrejme, nesmela chýbať ani kompletná úprava na model Golf V. Jedná sa
o posledný model, ktorý je v našich končinách oficiálne v predaji iba pár týždňov.
V našom e-shope teraz nájdete Race nárazníky, širokú ponuku prahových nástavcov, krídiel, mračítok a ďalších zaujímavých spojlerov i difúzorov vyrábaných resp. lisovaných z ABS-plastov. Ich kvalita a
vlastnosti sú s klasickými laminátovými výrobkami neporovnateľné lepšie. Laminátové doplnky majú
rad nevýhod a v porovnaní s výrobkami a cenami firmy Rieger ani nie sú výrazne lacnejšie. Produkty
tejto firmy proste sedia bez nejakých náročných úprav a dorábok. Bohužiaľ firma Rieger smeruje svoju
produkciu prevažne na vozidlá Európskeho pôvodu, takže asi nepotešíme priaznivcov japonských strojov. Ale majitelia značiek audi, BMW, mercedes, seat, VW a iných si prídu na svoje.

Kompletná ponuka firmy Rieger je pochopiteľne omnoho širšia než môžeme vystaviť na našom serveri. Preto sme pre Vás pripravili aj
možnosť zakúpenia nového katalógu Rieger 2004. Tuningová učebnica s vyše 650 stranami môže byť Vaša len za 264 Sk.
Kompletný katalóg RIEGER Tuning 2004 môžete zakúpiť aj prostredníctovm nášho webu: www.cobratuning.com
V sekcii e-shop na našom webe nájdete aj takmer celý sortiment tohto skvelého výrobcu. Volajte, píšte, faxujte Cobra Tuningu!

