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ZAPALOVACÍ 
SVÍČKY
Objevte technologii DENSO
Zapalovací svíčky se vyznačují inovativními technologiemi, excelentním výkonem a u mnohých 
výrobců automobilů jsou proto jasnou volbou do prvovýbavy.

Získejte unikátní  
retro ceduli

ZA OBRAT
ZDARMA

Za obrat 2.000 Kč bez DPH v sortimentu zapalovacích svíček DENSO, 
získáte jednu plechovou retro ceduli se svíčkami DENSO.

2.000 Kč 
bez DPH



Platnost akce je od 1. do 31. března 2021. Zboží můžete objednávat v on-line katalogu www.repdoc.cz  
na pobočkách WM Autodíly nebo u našich prodejních poradců. 
Každý zákazník má nárok na jednu ceduli. Vyhodnocení bude po skončení akce.

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Pokud jsou uvedeny ceny, jsou konečné v Kč bez DPH a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Změny a omyly vyhrazeny. 
Obrázky jsou částečně ilustrační. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti WM Autodíly spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude 
předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.wmautodily.cz • MK ČR E 19235 • © WM Autodíly spol. s r.o. • CZ • 02/21 • 1000

Jedinečný sortiment zapalovacích svíček DENSO poskytuje špičkovou kvalitu produktů dodávaných do 
prvovýbavy i na trhu náhradních dílů. Náš sortiment zahrnuje zapalovací svíčky Twin Tip (TT), Iridium, 
Platinum, Nickel a Super Ignition Plugs (SIP).

Iridium TT    Bezkonkurenční výkon 
Prémiová zapalovací svíčka DENSO Iridium TT je unikátní 
díky dvěma elektrodám umístěným proti sobě, které 
poskytují svíčce bezkonkurenční výkon a životnost.

  Bezkonkurenční výkon
  Nižší spotřeba paliva
  Nepřekonatelná životnost
  Vysoce konsolidovaný sortiment

Super Ignition (SIP) a Iridium    Bezkonkurenční výkon  
a revoluční technologie 
Revoluční řada Super Ignition (SIP) a OEM Iridium od spo-
lečnosti DENSO doplňuje nabídku o vysoce kvalitní svíčky. 
Tyto dvě řady zapalovacích svíček jsou dodávány u většiny 
výrobců vozidel do prvovýbavy.

  Lepší výkon
  Nižší emise
  Odolná konstrukce
  Volba výrobců automobilů

Nickel TT    Vysoká účinnost, nízká cena 
Zapalovací svíčka Nickel TT je unikátní díky dvěma elektro-
dám umístěným proti sobě, díky tomu může být středová 
niklová elektroda pouze o průměru 1,5 mm a vytvářet 
velmi koncentrovanou jiskru s vynikájící účinností  
při zapalování, bez použití drahých vzácných kovů.

  Vyjímečný výkon
  Vyšší spolehlivost
  Nižší spotřeba paliva
  Vysoce konsolidovaná řada

Nickel Plug    Vyspělá technologie pro běžné motory 
Nabízí špičkovou spolehlivost, delší životnost a vyjímečný 
výkon motoru díky využití našich patentovaných technolo-
gií výroby.

  Vyšší spolehlivost
  Zvýšený výkon
  Odolná kontrukce
  Široký rozsah tepelnosti
  Vysoce konsolidované

Platinum Plug    Optimální výkon po dlouhou dobu 
Zapalovací svíčky Platinum maximalizují výkon  
a trvanlivost díky jedinečné konstrukci odolné vůči korozi.

  Odolná konstrukce
  Prodloužená životnost
  Perfektní startování
  Úsporná konstrukce

Společnost DENSO 
dodržuje nejvyšší kvalitativní standardy,  

neustálý výzkum a vývoj zaručuje  
vyjímečnou výkonost automobilových motorů.

Zapalovací svíčky 
pro automobily
Špičková technologie  
i pro aftermarket


