
SVETLO PRE DENNÉ SVIETENIE 
12V, 5LED MyCarr A-DLR02-ACC

PARKOVACÍ SYSTÉM H-002 

Novinky Motoexpert – február 2015:
1. NOVÉ – sortiment olejov je rozšírený o stovky nových položiek a o nové značky: Castrol, Dexoll (novinka v SR), Valvoline, Mobil, BP, Agip
2. NOVÉ – technické kvapaliny: brzdové kvapaliny, mazivá a široký sortiment kvalitných aditív K2 a STP
3. NOVÉ – autokozmetika a čističe značiek: Velvana Arva, ATAS, Petronas, Turtle Wax (veľmi široký sortiment), aromatické stromčeky WUNDER BAUM
4. VÝPREDAJ – univerzálne truck poťahy so zľavou až 74%, teraz len za 9€ ! Rôzne farby a vzory, možnosť vyskúšať si na predajniach v BA, NZ a v Brodskom.
5. UPOZORNENIE – vzhľadom na prudký pokles kurzu € voči USD za posledné 2 mesiace je možné na niektoré položky čoskoro očakávať zvýšenie cien.  
 Zatiaľ predávame zo skladových zásob za staré, nižšie ceny.� Viac�na�www.motoexpert.sk

www.motoexpert.sk

2/2015

MENIČ NAPÄTIA
12V/230V 300W s USB A-SP300USB-12

Nové 
v ponuke

LETÁK PLATÍ 

 do 15. 3. 2015 

IBA V MOTOEXPERTE: 
11 VYBRANÝCH TOP PRODUKTOV 

ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

-20%

-13%

49,90 €
s DPH

59,90 €
s DPH

35,90 €
s DPH

31,90 €
s DPH

41,58 € bez DPH

49,91 € bez DPH

29,91 € bez DPH

26,58 € bez DPH

ŽIAROVKY TRUCK TITAN, 2PCS, LUCAS

24V, 75/70W, P43t, H4  6,58 € bez DPH

24V, 700W, PX26d, H7  7,41 € bez DPH

24V, 70W, P14,5s, H1 4,91 € bez DPH

7,90 €
s DPH

8,90 €
s DPH

5,90 €
s DPH

-22%

-27%

-34%

BLUETOOTH AUTOSADA 
NA VOLANT H-BT200

Vyhrajte 1x Tachotel  
vrátane inštalácie a ročného  
dátového prenosu ZDARMA!

Ceny sú uvedené s aj bez DPH. Obrázky sú ilustračné a nemusia sa vždy zhodovať so skutočným produktom. Zmena cien vyhradená bez predošlého upozornenia. 
Produkty vo výpredaji sú v predaji do vyčerpania skladu. Za tlačové chyby neručíme. 

SÚŤAŽ

bežná cena 46,90 € s DPH
39,10 € bez DPH

bežná cena 76 € s DPH
63,30 € bez DPH

NAVŠTÍVTE NÁŠ E-SHOP, odkaz na All Ride 
nájdete hore v banneri alebo načítajte 

QR kód smartfónom
/tabletom 

pre rýchle zobrazenie  
All Ride produktov

ZĽAVA  
AŽ DO -23%

Vysoká šanca vyhrať!
TACHOTel znamená koniec nutnosti organizovať 
pristavenie vozidla pre stiahnutie dát!

  Stačí odpovedať do 10. 3. 2015 na jednoduchú otázku, 
a splniť ostatné podmienky súťaže

  Presné znenie podmienok súťaže nájdete 
na www.motoexpert.sk  
(hore v banneri, alebo dole v odkaze)

  Alebo načítajte smartfónom/tabletom 
QR kód pre zobrazenie súťaže

  Súťaž je vhodná iba pre cestných dopravcov, 
nie pre bežných vodičov


