
Novinky Motoexpert – apríl 2015:
1. NOVINKA –Kvalitné modré gurtne Intertruck s Dekra certifikátom, ktoré sme za-
radili do predaja koncom marca, majú veľmi pozitívny ohlas. Odporúčame vyskúšať.
2. NOVINKA – Možnosť objednať AdBlue vo veľkých množstvách aj nad 2000 litrov, 
za špeciálne ceny. Viac informácií na 0911 467 851.
3. AKCIA + ÚPLNÝ VÝPREDAJ – Pre reflexné fólie Avery Dennison. Ceny znížené 
o 15 %, akcia trvá až do vypredania zásob. Odkaz nižšie, v obrázkovej inzercii.

4. NOVÁ SÚŤAŽ o autorádio s CD prehrávačom – neváhajte a zapojte sa do novej 
súťaže, pre dopravcov i bežných motoristov. Stačí správne zodpovedať jednoduché 
otázky do stanoveného termínu a mať pridaný e-shop Motoexpert na facebooko-
vom profile (toto bude podmienka pri každej súťaži).
Viac na www.motoexpert.sk, info o súťaži nájdete v dolnej časti e-shopu.
� Viac na www.motoexpert.sk

www.motoexpert.sk

4/2015Leták pLatí 
 od 14. 4. do 15. 5. 2015 

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 skladových zásob. Za tlačové chyby neručíme. 

Gurtňa 5t/9,5m erGO mOdrá Gurtňa 5t/8,5m kLasik 
mOdrá (kód 6858)

(resp. do vypredania súčasných  

skladových zásob v starých cenách)

(kód 6868)

Je Čas Na JarNÚ ÚdrŽBu
Štartujeme 
15. 4. 2015!

Vyhrajte
 štýlové autorádio s CD a USB, viac na
www.motoexpert.sk/sutaz

do 50 ks 9,90 € bez DPH

nad 50 ks 8,90 € bez DPH

do 20 ks 7,90 € bez DPH

nad 20 ks 7,30 € bez DPH

11,88 € 9,48 €

10,68 € 8,76 €

	

SUPer CeNy

1. Kefa na umýVanie Vodou hranatá 300 cm
 (kód 1257), cena bez DPH 14,08 (16,90 s DPH)

2. Kefa sólo hranatá
 (kód 1282), cena bez DPH 4,67 (5,60 s DPH)

3.  letný Koncentrát 1:100 sheron 5l
 (kód 1244), cena bez DPH 14,08 (16,90 s DPH)

4. letný Koncentrát 1:100 sheron – 250 ml
 (kód 3033), cena bez DPH 1,74 (2,09 s DPH)

5. stierKa na oKná 110 cm
 (kód 1289), cena bez DPH 3,17 (3,80 s DPH)

6. destiloVaná Voda 5l
 (kód 2040), cena bez DPH 1,25 (1,50 s DPH)

PLNE AUtOmAtICKé SŤAHOVANIE 
A SPRÁVA DÁt z DIgItÁLNEHO tACHOgRAfU 

A KARtY VODIČA 
SŤAHOVANIE DÁt KDEKOľVEK NA ÚzEmí EÚ 

z IDÚCEHO I StOJACEHO VOzIDLA

NOVINKA V SR!

SMe VÝhraDNÝM PreDajCOM Pre SLOVeNSKO

99 €
BEZ DPH

LEN

profi truck navigácia Garmin
dezl 770Lmt Lifetime (6866)

Najmodernejšia navigácia,
7,0“ displej, prachuvzdorná

reflexné fólie avery dennison
farby: Biela, žltá, červená, 
červeno-biela

Najmodernejšie denné Led 
svetlá a-drL11 s technológiou 

optického svetlovodu – pre náročných

Hasiace prístrOJe 6 kg a 2 kg
HP práškový 6 kg, kod 1112
HP práškový 2 kg, kod 1904
Cena 6 kg bez DPH 23,42

Cena 2 ks bez DPH 14,92 

Akcia a zľava platí do vypredania súčasných zásob
Cena bez DPH 358,25 €

NOViNKa

429,90 € SUPer CeNyNOViNKa59,90 €

Cena bez DPH 49,92 €

28,10 €

17,90 €SUPer CeNa-15%

VÝPreDaj
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1 SÚŤAŽČas na jarnú údržbu

*obrázok je ilustračný


