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Novinky Motoexpert – marec 2015:

1. DOPREDAJ – Momentálne dopredávame skladové zásoby ešte v starých
(nižších) cenách, ale čoskoro je nutné očakávať zvýšenie cien vďaka prepadu kurzu EUR/USD.
2. DOPREDAJ pre značku žiaroviek Sinlete, nahradená bude značkou QLUX
3. VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE CIEN NA ŽIAROVKY OSRAM – Aj napriek poklesu eura
odteraz trvalo zlacňujeme prémiové žiarovky OSRAM, a to až do -40 % z pôvodnej
ceny! Tieto žiarovky je možné objednať cez náš e-shop.
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4. IDEME CESTOU KVALITY – S týmto označením sa u nás budete stretávať čoraz
častejšie. Naším cieľom je ponúkať kvalitnejšie produkty ako doteraz za nezmenené
ceny alebo o málo vyššie ceny, ako aj prémiové produkty pre náročných.
5. PREDLŽUJEME SÚŤAŽ A PRIPRAVUJEME ĎALŠIU – Neváhajte a zapojte sa do
prebiehajúcej súťaže o Tachotel a 2x kanvicu Waeco, kde sme predĺžili termín uzávierky do 31. 3. 2015. Po jej skončení spúšťame ďalšiu súťaž s jednoduchou súťažnou
otázkou (otázkami), a zaujimavými cenami. Viac na www.motoexpert.sk

Vyhrajte 1x Tachotel
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vrátane inštalácie a ročného dátového prenosu zdarma
a 2x kanvica Waeco ako druhá a tretia cena!

Predĺ 31. 3. 201
do

Vysoká šanca vyhrať!

Iba v Motoexperte:

TACHOTel znamená koniec nutnosti organizovať
pristavenie vozidla pre stiahnutie dát!
Stačí odpovedať do 31. 3. 2015 na jednoduchú otázku a splniť ostatné podmienky súťaže.
Presné znenie podmienok súťaže nájdete na www.motoexpert.sk
(hore v baneri alebo dole v odkaze).
Alebo načítajte smartfónom/tabletom QR kód pre zobrazenie súťaže.
Súťaž je vhodná iba pre cestných dopravcov, nie pre bežných vodičov.
Maďarská mýtna jednotka
(kód 5521)
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Protišmykové podložky
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(kód 2928)
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5000 x 250 x 8 mm

115,20 €

Snehové reťaze TN7

vyššia kval

17,42 €

nad 20 ks 14,90 €

IDEME CESTOU
KVALITY

Ceny sú bez DPH

Menič napätia A-DC15A,
z 24V na 12V - 15A (kód 3635)
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Rolky do digitálnych
tachografov (kód 6674)

Navštívte náš e-shop, odkaz
na All Ride nájdete hore v baneri

I D množstvové
E M E C E S TO Uodbery
K VA L I T Y
dočasne zvýhodnené

1ks

kontaktujte nás
96 € bez DPH

11 vybraných top produktov
za bezkonkurenčné ceny

Ochranný roh čierny
(kód 1012)

-15%

-25%

ert.sk“

www.motoexp

Cúvací alarm A-ST810- 12 V
alebo 24 V (24 V, kód 6129)

SUPER CEN

len 21 € bez DPH

A

25,20H €
s DP

Uvolňovač matíc 1:56
(kód 1762)

A

5,99 € bez DPH

1ks

1,24 €

nad 99 ks
0,93 €
(33 škatuliek)

Ceny
sú bez DPH

Ceny
sú bez DPH

41 €
1ks 1,

nad 50 ks 1,20 €

AKCIA

7,20 €
s DPH

Ceny
sú bez DPH

1ks

22,42 €

nad 20 ks

20,90 €

* Ceny platia pri odbere na našich predajniach a predajných miestach. Pri zasielaní tovaru v akcii si vyhradzujeme pravo účtovat dopravné. Všetky produkty v letáku sú v akcii a nevzťahujú sa na ne ďalšie zľavy.

MOBILNÁ VERZIA MOTOEXPERT.SK UŽ SPUSTENÁ!
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.

