Speciální akce
Platnost 3. – 31. 3. 2015

IHNED VAŠE A ZDARMA!
Montovačka pneumatik
LC887 PREMIUM
Automatická montovačka pneumatik
s pneumaticky sklopným montážním
sloupem a pomocným ramenem AL320.
Pedálem ovládaný 2rychlostní montážní stůl
Technická data:
• Vnitřní upínací rozsah 13–26"
• Vnější upínací rozsah 11–24"
• Šířka pneumatiky 3–14"
• Průměr kola 1 100 mm
• Připojení na vzduch 8–10 bar
• Elektrické připojení 380 V, 3 f

Obj. č. LC887

B40

W 400mm
H 76mm

tace
0% akon
Používáte ihned
Zdarma za odběr dílů

Tato nabídka je vyjímečná v tom, že si sami můžete zvolit, jestli budete platit mesíční splátky. Pokud totiž odeberete zboží společnosti TROST
každý měsíc v minimální hodnotě 29.000 Kč bez DPH, je vám měsíční splátka ve výši 3.917 Kč odpuštěna. Pokud požadovaného obratu nedosáhnete, je vám měsíční splátka standardně fakturována, i ta je bez jakéhokoliv navýšení. Pokud toto pravidlo splníte ve dvanácti po sobě
jdoucích měsících, může být montovačka vaše zcela zdarma.
V případě zájmu kontaktujte svého prodejního poradce.
Nabídka je určena pouze pro zákazníky, kteří za posledních 6 měsíců mají u společnosti TROST nižší průměrný obrat bez garážového vybavení než 20.000 Kč,
zároveň v žádném z těchto měsíců tuto částku nepřekročili. V ostatních případech je možné vypracovat individuální nabídku.

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Ceny jsou konečné v Kč bez DPH, bez instalace
a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. V případě, že jsou uvedena originální čísla,slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být použita ve fakturách majitelům
motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované
rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com
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Odběr dílů 1
2x 29.000 Kč

Speciální akce
Platnost 3. – 31. 3. 2015

IHNED VAŠE A ZDARMA!
Vyvažovačka kol TROST EVO2
• Vhodná pro vyvažování kol osobních, lehkých nákladních
vozidel a motocyklů
• Digitální zobrazení naměřených hodnot na LED displeji
• Funkce ALU S a nově i QUICK SPLIT
(lepení závaží za paprsky kola)
Technická data:
• Přesnost měření 1 g
• Doba měření 4–6 s
• Šířka ráfku 1,5–20" (40–510 mm)
• Průměr ráfku 10–30" (265–765 mm)
• Maximální průměr kola 870 mm
• Maximální hmotnost kola 75 kg

Obj. č. TROSTEVO2

tace
0% akon
Používáte ihned
Zdarma za odběr dílů

Tato nabídka je vyjímečná v tom, že si sami můžete zvolit, jestli budete platit mesíční splátky. Pokud totiž odeberete zboží společnosti TROST
každý měsíc v minimální hodnotě 19.000 Kč bez DPH, je vám měsíční splátka ve výši 3.030 Kč odpuštěna. Pokud požadovaného obratu nedosáhnete, je vám měsíční splátka standardně fakturována, i ta je bez jakéhokoliv navýšení. Pokud toto pravidlo splníte ve dvanácti po sobě
jdoucích měsících, může být vyvažovačka vaše zcela zdarma.
V případě zájmu kontaktujte svého prodejního poradce.
Nabídka je určena pouze pro zákazníky, kteří za posledních 6 měsíců mají u společnosti TROST nižší průměrný obrat bez garážového vybavení než 20.000 Kč,
zároveň v žádném z těchto měsíců tuto částku nepřekročili. V ostatních případech je možné vypracovat individuální nabídku.

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Ceny jsou konečné v Kč bez DPH, bez instalace
a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. V případě, že jsou uvedena originální čísla,slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být použita ve fakturách majitelům
motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované
rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com
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Odběr dílů 1
2x 19.000 Kč

