
 

 

 

KUPTE ŽHAVICÍ SVÍČKY ZA 5 000.- Kč + DPH a získejte kvalitní vestu vel. XL ZDARMA 

 

 

Platnost akce:   29. 11. - 9. 12. 2018 

 

 

 

Vlastnosti žhavicích svíček BOSCH: 

• Kvalita prvovýroby 

• Ceny výrazně nižší než v originálu 

• Lepší startování v mrazech 

• Dlouhá trvanlivost, spolehlivost 

• Žhavicí spirála z nejkvalitnějších materiálů  

• Široký sortiment 

 

 

Za nákup žhavicích svíček za 5000.- Kč + DPH (počítáno z ceny zákazníka) obdrží zákazník ZDARMA kvalitní 

vestu vel. XL s logem Bosch.  

 

Odměnu dostane prvních 15 zákazníků, kteří dosáhnou obratu 5000.- Kč + DPH.  

Odměny budou distribuovány do 14 dnů po akci. Zboží zakoupené v akci nelze vrátit.  

 

Firma AD PARTNER si vyhrazuje právo na změnu podmínek, případně odměny během akce. 

Akce je určena pro velkoobchodní zákazníky firmy AD PARTNER. 

 

Leták akce je k dispozici ke stažení zde. 

 

Participující pobočky: Praha 10 (Bohdalec), Praha 9 (Hloubětín), Brno, Děčín, Liberec, Pardubice, Vrchlabí. 

 

http://www.adpartner.cz/cs/akce-na-zhavici-svicky-bosch


 

 

 

 

Nově v sortimentu AD Partner CZ&SK, a.s. - balíček na zimu pro motoristy 

 

Zimní balíček obsahuje: 

➢ Kapalinu do ostřikovačů -60 C (1L) 

➢ Rozmrazovač skel (500ml) 

➢ Rozmrazovač zámků (50ml) 

➢ Škrabku na led 

➢ Hadřík 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cena je uvedena v Kč bez DPH.  



 

 

 
 
Nezapomeňte na povinnou výbavu!!! 
 
 
VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK 
 
Maloobchodní cena:    144 Kč bez DPH 

Katalogové č.:   23800352 

 
• Rozkládací výstražný trojúhelník ve skladném plastovém pouzdře 

• Součást povinné výbavy vozu 

• Kovová konstrukce stojanu 

VÝSTRAŽNÁ VESTA 
 
 
Maloobchodní cena:    85 Kč bez DPH 

Katalogové č.:   44218915 

 
• Oranžová výstražná vesta 

• Dva odrazné pruhy 

• ISO 20471 – Oděvy s vysokou viditelností 

 

Naši kompletní nabídku povinné výbavy a univerzální dílů naleznete jednoduše v katalogu AD Cat v záložce 

„Univerzální díly“. 

https://adcat.adpartner.cz/eshopAlcar/


 

 

 

Snížili jsme pro Vás ceny gumových a textilních koberců v průměru o 18%!!! 

 

 

Správný koberec vhodný pro Váš vůz snadno dohledáte po přihlášení do našeho katalogu AD Cat.  Na hlavní 

liště katalogu, v záložce “Koberce-přesné”, můžete vybírat z více jak 2 000 položek tohoto sortimentu. 

 

Sortiment je přehledně rozdělen do následujících částí: 

 

• 3D gumové přesné koberce s vysokým okrajem do interiéru vozidla 

• 3D textilní přesné koberce s vysokým okrajem do interiéru vozidla  

• gumové přesné vany s vysokým okrajem do kufru vozidla 

• plastové přesné vany s vysokým okrajem do kufru vozidla 

• lapače nečistot, zástěrky 

 

 

 

Sortiment gumových a textilních koberců – příklady změny cen 

Katalogové číslo Aplikace 
STARÁ 

MO cena     
(Kč bez DPH) 

NOVÁ 
MO cena     

(Kč bez DPH) 

Rozdíl     
(Kč bez DPH) 

Rozdíl  
(%) 

82170 
ŠKODA Octavia, VW GOLF V, VI ( 03-12)  

- textilní koberce, sada 
1 499,00  1 239,00 -260,00 -17,34% 

NPL-Po-81-10 
ŠKODA Fabia II (5J2/5J5) (2007) 

- gumové koberce , sada 
539,00 437,00 -102,00 -18,92% 

NPA00-T31-211 
HYUNDAI i30 (2012) 

- vana do kufru, plastová 
554,00 445,00 -109,00 -19,68% 

NPA11-C22-183 
FORD Focus III (2015-) 

- gumové koberce, sada 
659,00 528,00 -131,00 -19,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adcat.adpartner.cz/eshopAlcar/


 

 

 

4 vybrané brzdové třmeny ZIMMERMANN 
 
Na základě vysoké poptávky našich zákazníků byly naskladněny 4 vybrané brzdové třmeny značky 

ZIMMERMANN – populární položky na trhu v ČR. 

 

Ceny jsou příznivé, a navíc – jedná se o nové díly, bez vratné zálohy!!! 

 

 

 

Výhody brzdových třmenů Zimmermann:   

 

➢ Vyrobeno v Německu   

➢ Nový – ne repasovaný díl!!! 

➢ Testováno TUV NORD 

➢ Certifikáty kvality DIN EN ISO 9001,  

➢ ISO TS 16949 

➢ Vysoce výkonné, odolné a trvanlivé třmeny 

➢ Vynikající antikorozní ochrana 

➢ Nejkvalitnější materiály použité při výrobě 

 

4 vybrané brzdové třmeny ZIMMERMANN 

Katalogové 
číslo 

Aplikace MO cena    
(bez DPH) 

100.3.10011 Škoda Octavia I; Audi A3; Seat Ibiza, Leon, Toledo; VW Golf, New Beetle, Polo; 2 776 Kč 

100.4.10011 Škoda Octavia I; Audi A3; Seat Ibiza, Leon, Toledo; VW Golf, New Beetle, Polo; 2 776 Kč 

600.3.10041 Škoda Octavia I; Seat Toledo; VW Bora, Golf; 3 617 Kč 

600.4.10041 Škoda Octavia I; Seat Toledo; VW Bora, Golf; 3 617 Kč 

Více informací o dílech najdete na e-shopu AD PARTNER  https://adcat.adpartner.cz 

 

https://adcat.adpartner.cz/

