Data: 2018-02-23

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniaslaskie.pl
Czďż˝ci samochodowe - autogutti.pl
Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. Lubelskie ,miasto -> Biďż˝goraj , ul. Skďż˝odowskiej-Curie 37
Data dodania: 2017-04-25 r.
Data ważności: 2017-06-24 r.

Opis: Czďż˝ci samochodowe - sklep internetowy. Szeroka gama czďż˝ci i akcesoriďż˝w do wszystkich
pojazdďż˝w. Firma AUTOGUTTI https://autogutti.pl od wielu lat z powodzeniem dziaďż˝a na rynku
motoryzacyjnym dziďż˝ki doďż˝wiadczeniu w branďż˝y motoryzacyjnej oferujemy kompleksowďż˝
realizacjďż˝ zamďż˝wieďż˝ oraz indywidualne podejďż˝cie do kaďż˝dego klienta. Nasza oferta czďż˝ci do
samochodďż˝w skierowana jest do osďż˝b, ktďż˝rym zaleďż˝y na bezproblemowej realizacji
zamďż˝wieďż˝ oraz poszukujďż˝cych konkretnych rozwiďż˝zaďż˝ dla poszczegďż˝lnym marek
samochodowych. Nasz sklep z czďż˝ciami samochodowymi jest miejscem, w ktďż˝rym realizujemy
swojďż˝ pasjďż˝ do motoryzacji i stawiamy na jak najnowoczeďż˝niejsze techniki sprzedaďż˝y. Jeďż˝eli
szukasz odpowiednich auto czďż˝ci do swojego samochodu to dobrze trafiďż˝eďż˝!Nasze produktyNasza
oferta czďż˝ci do aut jest niezwykle rozbudowana, dziďż˝ki czemu znajdďż˝ w niej Paďż˝stwo wiele
podzespoďż˝ďż˝w od renomowanych firm dla najwiďż˝kszych marek samochodowych. Wďż˝rďż˝d
naszego asortymentu znajdujďż˝ siďż˝ komponenty przeznaczone do wielu modeli Europejskich marek
takich jak niemieckie BMW, Mercedes czy Volkswagen. Posiadamy rďż˝wnieďż˝ czďż˝ci przeznaczone do
samochodďż˝w z Azjatyckim i Amerykaďż˝skim rodowodem jak np. Mazda, Toyota czy Dogde i
Chrysler.Kompletujďż˝c naszďż˝ ofertďż˝ handlowďż˝ staramy siďż˝ poznaďż˝ oczekiwania naszego
klienta oraz stan jego czterokoďż˝owca. Specyfikacja techniczna, historia samochodu oraz jego
serwisowania jest niezwykle waďż˝na przy doborze odpowiednich komponentďż˝w. Decydujďż˝c siďż˝
na oferowane przez nas czďż˝ci samochodowe otrzymujďż˝ Paďż˝stwo gwarancjďż˝ jakoďż˝ci do ceny
oraz fachowďż˝ pomoc doradczďż˝ w celu zapewnienia optymalnych osiďż˝gďż˝w posiadanego
auta.Nasza oferta skierowana jest rďż˝wnieďż˝ do osďż˝b prowadzďż˝cych wďż˝asnďż˝
dziaďż˝alnoďż˝ďż˝ gospodarczďż˝ zwiďż˝zanďż˝ z branďż˝ďż˝ motoryzacyjnďż˝. W naszej ofercie
znajdďż˝ Paďż˝stwo wiele produktďż˝w, ktďż˝re pomogďż˝ w prowadzeniu wďż˝asnego warsztatu i
pozwolďż˝ na zadbanie o kompletnoďż˝ďż˝ wyposaďż˝enia.Specyfika dziaďż˝ania sklepu
https://www.autogutti.pl Nasz sklep z czďż˝ciami samochodďż˝w jest kompletnym zbiorem najlepszych
moďż˝liwych komponentďż˝w dla znanych i popularnych marek oraz egzotycznych producentďż˝w aut.
Pamiďż˝tamy, ďż˝e dla odpowiedniego dziaďż˝ania kaďż˝dej maszyny kluczowe sďż˝ dodatkowe
elementy, ktďż˝re skďż˝adajďż˝ siďż˝ na ostateczny poziom funkcjonowania samochodu. Wďż˝rďż˝d
naszej bogatej propozycji znajdujďż˝ siďż˝ min. oleje i pďż˝yny, ktďż˝re podzielone sďż˝
na:niezbďż˝dne do dziaďż˝ania samochodu tzn. oleje do klimatyzacji, motocyklowe, silnikowe czy
przekďż˝adniowepďż˝yny do chďż˝odnic, spryskiwaczy szyb czy do hamulcďż˝wBezpieczeďż˝stwo
naszego samochodu oraz odpowiedni higiena sďż˝ niezwykle waďż˝ne w jak najdďż˝uďż˝szym
uďż˝ytkowaniu samochodu i cieszeniu siďż˝ jego osiďż˝gami i wyglďż˝dem. Dziďż˝ki naszej ofercie
chemii samochodowej czy akcesoriďż˝w znajdďż˝ Paďż˝stwo wiele przydatnych elementďż˝w, bez
ktďż˝rych nasze auta nie mogďż˝ siďż˝ obejďż˝ďż˝. W skďż˝ad chemii samochodowej wchodzďż˝ min.
pasty ceramiczne, pasty montaďż˝owe czy uszczelniacze do wydechďż˝w. Odpowiednio zadbane
wnďż˝trze i karoseria wďż˝asnego auta skďż˝ada siďż˝ na dobre samopoczucie oraz dumďż˝ z naszego
samochodu. Oferujemy Paďż˝stwu min. woski do karoserii, odmraďż˝acze czy specyfiki
konserwujďż˝ce.Dodatkowo dziďż˝ki naszej ofercie zadbajďż˝ Paďż˝stwo o odpowiednie przygotowanie
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do kaďż˝dej pory roku i zwiďż˝zanych z niďż˝ zasad konserwacji naszego samochodu. Mamy
ďż˝wiadomoďż˝ďż˝, ďż˝e nie kaďż˝dy z Paďż˝stwa jest w posiadaniu najnowszego modelu auta
poszczegďż˝lnej marki. Wieloletnie samochody wymagajďż˝ szczegďż˝lnej uwagi i czďż˝stego
zwiďż˝kszania ich kompatybilnoďż˝ci z najnowszymi standardami uďż˝ytkowania. W naszym
asortymencie znajdďż˝ Paďż˝stwo akumulatory czy prostowniki do aut, dziďż˝ki ktďż˝rym bez problemu
zasilanie naszego samochodu bďż˝dzie zawsze na wysokim poziomie. Oferujemy kompleksowďż˝ pomoc
z zakresu doradztwa oraz szybkiej realizacji zamďż˝wieďż˝.
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