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39,80 / kos 34,32/ kpl  od 35,90 / kpl

od 18,90 
/ kpl od 2,00/ kos  od 40,34 

/ kpl

TÜV

SET
Pri platiščih je set za vgradnjo vključen 
v ceno. Set vključuje nove vijake/matice 
trdnosti 10.9 in zaščitene proti koroziji, 
centrirne obročke in sredinske pokrovčke.

Platišča imajo pridobljen certifikat TÜV in jih 
je mogoče homologirati oz. vpisati v Izjavo o 
ustreznosti vozila. Pred nakupom preverite 
ustreznost za vaše vozilo. 

Primerno tudi za zimsko uporabo. Platišča 
so barvana z  odpornim 3–slojnim lakom, 
odpornim na sol in zimske razmere.

Primerno in homologirano tudi za vgradnjo 
na dostavna vozila. Pred nakupom preverite 
ustreznost za vaše vozilo.

Vgradnja z originalnimi vijaki. Možnost 
uporabe originalnega sredinskega pokrovčka 
z logotipom znamke vozila.

FIT

235/45R18

Zimski kompleti 2019

GMP Astral
Silver

GMP Astral
Black

Autec Skandic 
Silver

Autec Skandic 
Black

Bridgestone 98V Blizzak LM005 1,135.82€ 1,152.82€ 1,163.02€ 1,186.82€

Kumho 98V WinterCraft WP71 979.42€ 996.42€ 1,006.62€ 1,030.42€

AKCIJA

Zimski komplet vključuje:
-   4x alu platišča iz zimske kolekcije, barvana s 3-slojnim lakom, odpornim na sol

-   4x zimske pnevmatike

-   set za vgradnjo, montaža kompleta in centriranje

-   2 leti garancije na platišča in 1 leto garancije na pnevmatike

Ventili TPMS
TPMS sistem posreduje 
informacijo o tlaku vsake 
pnevmatike posebej v 
centralni računalnik vozila.

Slime Avto komplet
S kompletom Slime lahko 
v sili zakrpate predrto 
pnevmatiko.

Varnostni vijaki McGard
Poskrbite za varnost vaših 
alu platišč z varnostnimi 
vijaki McGard.

Opcijska doplačila:

Pokrovi platišč
Popestrite vaša jeklena 
platišča s široko ponudbo 
pokrovov platišč, na voljo 
tudi za dostavna vozila.

Vijaki
Kompleten asortiman 
vijakov in matic za 
vijačenje alu in jeklenih 
platišč na avtomobil.

Snežne verige
Poskrbite za varno vožnjo 
tudi v najbolj ekstremnih 
vremenskih razmerah.

VIJAČENJE KOMPLETA NA VOZILO = 18€*Možna tudi sestava kompleta z drugimi pnevmatikami


