SPĒKĀ NO 2021.GADA 1.NOVEMBRA LĪDZ 2021.GADA 31.DECEMBRIM

winkler – JŪSU
STIPRAIS PARTNERIS

STŪRES IEKĀRTAS
DETAĻU AKCIJA

PĒRCIET STŪRES
IEKĀRTAS DETAĻAS
UN NODROŠINIET TIKAI PAR
BONUSU!
1 EIRO
UNIVERSĀLAIS NAZIS

Asmens fiksācija atvertā stāvoklī – nav
iespējama nejauša salocīšanās • asmens no augstas
kvalitātes nerūsējošā tērauda • viegls un ērts
• Garums salocītā stāvoklī (mm): 115
Artikula-Nr. 980 040 120 00

1

Stūres iekārtas detaļu iegādes vērtība jāsasniedz laikā no 2021.gada 1.novembra lidz 31.decembrim. Visas papildinājuma preces
pieskaitot maksājumu 1 eiro. Nav iespējams apvienot ar citām akcijām un iespējams izmantot tikai vienu reizi. Tikmēr, kamēr prece ir pieejama.

NO 100 EIRO
IEGĀDES VĒRTĪBAS
AKCIJAS LAIKĀ.1

winkler – JŪSU SPECIĀLISTS
STŪRES IEKĀRTAS DETAĻĀM
VIENALGA, VAI TĀ IR KRAVAS AUTOMAŠĪNA, AUTOBUSS, FURGONS VAI LAUKSAIMNIECĪBAS
UN CELTNIECĪBAS TEHNIKA.
Kā komerciālo transportlīdzekļu detaļu speciālists mēs iestājamies par augstāko kvalitāti par vislabākajām cenām. Mēs
esam pareizā kontaktpersona arī stūres iekārtas detaļu jautājumos. Mēs Jums piedāvājam produktus oriģinālam atbilstošā
kvalitātē no vadošajiem zīmolu ražotājiem, ar ierasto mūsu speciālistu konsultantu atbalstu un ātru piegādes sevisu.
Pamēģiniet ar mums!
Stūres pastiprinātāju sūkņi

Ass atsaites

Stūres mehānisms

Remonta komplekti

Stūres garenstiepnis
un stūres šķērsstienis

Trīsstūra svira

MŪSU SPĒCĪGIE PARTNERI STŪRES IEKĀRTAS DETAĻU JOMĀ
ietver Bosch, Lemförder un TRW. Remonta gadījumā mēs par Jums parūpēsimies vislabāk.

winkler MĀJAS LAPA –
JŪSU PRIEKŠROCĪBAS
Piekļuve 24 stundas, 7 dienas nedēļā
Praksē pārbaudītas meklēšanas iespējas
Pārskatāma preču salīdzināšana. Individuāli iepirkšanās saraksti
winkler.com

AR winkler ZĪMOLU
VIENMĒR UZ PAREIZĀ CEĻA
winkler ZĪMOLS ORIĢINĀLAM ATBILSTOŠĀ KVALITĀTĒ
Kā savu zīmolu mēs piedāvājam Jums ass atsaites, stūres šķērsstieņus un šķērssviras
visiem populārākajiem kravas automašīnu un autobusu ražotājiem.
 100 % vizuāla un tehniska darbības analīze
 Ražošana un pārbaude saskaņā ar precīziem OE kvalitātes standartiem
 Pārbaudīts visos laika un ceļa apstākļos
Lieliska cenas-kvalitātes attiecība.

Pilnu mūsu sortimenta asu un stūres detaļu klāstu Jūs atradīsiet
mūsu tiešsaistes veikalā eveikals.winkler.lv vai pie Jūsu
winkler konsultanta – izmēģiniet mūs!
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winkler – VISS, KAS SAISTĪTS AR KOMERCTRANSPORTU,
FURGONIEM, LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNĀM, AUTOBUSIEM
DARBNĪCĀM UN UZŅĒMUMIEM.

Rīga

Esiet sveicināti uzņēmumā winkler! Mēs esam komerciālo
transportlīdzekļu speciālisti, kas Jums var piedāvāt daudz vairāk
nekā tikai rezerves daļas.
Jaunminstere
Hamburga
Brēmene

PERSONĪGA KONSULTĀCIJA
Ikreiz, kad Jums nepieciešama kompetenta konsultācija vai ātrs
problēmas risinājums, pie winkler Jūs esat pareizajā vietā.
winkler kompetentie konsultanti ir Jūsu rīcībā un izstrādās
Jums individuālus risinājumus – pa tālruni vai personīgi pie
Jums uz vietas.

Berlīne

Potsdama

Hanovere
Ibenbīrene
Dortmunde

Kasele

Oberhausene

Leipciga

Ķelne

Breslava

Kemnica

Frankfurte

Katovice

Prāga

Krakova

Nirnberga
Karlsrūe
Ludvigsburga
Štutgarte
Ulma

Vairāk informācijas Jūs varat atrast vietnē winkler.com

Degendorfa
Velsa

Minhene

Freiburga

Egerkingene Ešlikona

Insbruka

Vīne

Bratislava

Grāca
winkler pārstāvniecība
winkler pārstāvniecība ar centrālo noliktavu
winkler atrašanās vietas, aktuālais stāvoklis – februāris 2020

Etaņjēra

MĒS ESAM JŪSU RĪCĪBĀ
Pi. - Piekt. no

9:00 - 18:00

TŪLĪTĒJA PIEEJAMĪBA

ĀTRA PIEGĀDE

Visās winkler tirdzniecības vietās ir veikali, kuros uz vietas varat
saņemt daudzas preces. Mūsu reģionu noliktavas ir savienotas ar
mūsu centrālajām noliktavām visā Eiropā, un tiešā veidā piedāvā
visus tos pašus produktus, kas pieejami centrālajās noliktavās.
Tuvākais veikals saņemšanai noteikti atrodas netālu no Jums.

Neatkarīgi no tā, vai ar ātro kurjeru, nakts ekspresi, kā paku, ar
dienas piegādi vai saņemt tieši veikalā – Jūs kā klients izlemjat,
cik ātri vēlamajām detaļām jābūt pie Jums. Mums ir trīs Eiropas
lielākās komerciālo transportlīdzekļu rezerves daļu noliktavas
Ulmā, Kaselē un Vīnē.

Visu informāciju par winkler atrašanās vietām varat
atrast vietnē winkler.com/lv/atrasanas-vietas

climate neutral
prinng
PK-DE-00720

Šis iespiedmateriāls ir iespiests videi neitrāli. Šādi mēs sniedzam
būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā. Papildu informāciju meklējiet
vietnē un primaklima.org

winkler versija 10/2021. kļūdas un izmaiņas ir iespējamas Dotie salīdziāšanas numuri ir paredzēti
tikai salīdzināšanas mērķiem. Cenas ir norādītas bez PVN un piegādes izmaksām, derīgas sākot no
01.11.2021. līdz 31.12.2021. Mūsu aktuālos vispārīgos tirdzniecības noteikumus Jūs atradīsiet šeit
winkler.com/noteikumi. Euro LV.

Papildu informāciju meklējiet vietnē winkler.com.

