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Skoda Polmozbyt - Z NAMI BEZPIECZNIE DOJEDZIESZ DO CELU!

Nowe pióra na szybę włóż, bo nadeszła jesień już!

Jesień to piękna i kolorowa pora roku. Dzień staje się
krótszy, a noc dłuższa, zmienia się komfort prowadzenia,
pogarszają warunki pogodowe. Niezwykle ważnym
elementem wyposażenia samochodu w deszczowe dni są
dobre wycieraczki szyb, ponieważ bez nich widoczność na
drodze o tej porze roku jest znacznie ograniczona. Dlatego
warto pomyśleć o tym, jak poprawić sobie pole widzenia
i zwiększyć bezpieczeństwo własne i swojej rodziny podczas
jazdy w trudnych warunkach pogodowych.
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Jednym z podstawowych elementów dobrej widoczności jest
czysta szyba, aby zachować ją w stanie przejrzystości
konieczne jest posiadanie skutecznych piór wycieraczek, które
pozwolą na „dobre zbieranie” opadów.
W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę piór wycieraczek,
zarówno oryginalnych, jak i w zamienniku, do każdego modelu
SKODY.
Pragnąc dopomóc Państwu
w korzystaniu z dobrej widoczności i zwiększeniu bezpieczeństwa podczas jazdy każdy
klient, który zakupi komplet
piór wycieraczek otrzyma
w PREZENCIE od firmy
SKODA POLMOZBYT 2 litry
zimowego płynu do spryskiwaczy.
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SKODA POLMOZBYT
93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 199/205, tel. 42 641 62 30
www.skodaczesci.pl
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Ochroń miskę oleju przed uszkodzeniem
Kiepski stan polskich dróg oraz
mały prześwit Skody Octavii są
bardzo często przyczynami
uszkodzenia miski oleju. Czasami
można również zniszczyć miskę
wjeżdżając na krawężnik. Uszkodzona miska to przykra niespodzianka, holowanie, stracony czas
i niepotrzebne koszty. Jeśli pęknięcie zostanie szybko zauważone
to może się skończyć tylko na
wymianie miski i oleju. Natomiast
jeśli pęknięcie nie zostanie
zauważone, to może okazać się,
że koszty naprawy będą znacznie
wyższe, ponieważ zatrze się
silnik.
Aby uniknąć takich niespodzianek oferujemy Państwu
metalową osłonę silnika, dzięki
której miska oleju będzie w pełni
chroniona przed uszkodzeniem
(pęknięciem), a nasz budżet
przed wydatkiem. Osłona silnika
jest dostępna ze wspornikami
i śrubami do montażu.

Śruby osłony metalowej
wraz z tulejkami

Osłona metalowa szczególnie
polecana jest w Octaviach,
w których miska oleju jest aluminiowa. Osłonę można stosować,
zarówno w Octavii z silnikiem
benzynowym, jak i z silnikiem
diesela. Metalowa osłona
silnika od Skody Octavii
pasuje również do Audi A3,
Volkswagena Bora, Golf IV,
Seata Leona i Toledo.

Wsporniki osłony

Metalowa osłona jest montowana w tym samym miejscu co
osłona z tworzywa sztucznego.
Przykręca się ją, w przedniej
części do wsporników, które
należy wcześniej zamontować do
podwozia. Następnie pod metalowe blaszki podkładamy podkładki gumowe i przykręcamy do
belki przedniego zawieszenia. Po
zamontowaniu wsporników do

Dla osób zainteresowanych montażem osłony zapraszamy na stronę
internetową do działu porad.
Poniżej znajduje się adres strony:

www.skodaczesci.pl/porady/skoda/octavia/75

nadwozia oraz trzech blaszek
w belce można już montować
osłonę. Wkładamy osłonę na
podkładki gumowe, a następnie
przykręcamy dwoma śrubami
(przedniej części). Ostatnim etapem montażu jest zamocowanie
bocznych osłon silnika.

Osłona ze wspornikami

SKODA POLMOZBYT
93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 199/205, tel. 42 641 62 30
www.skodaczesci.pl

Osłona metalowa
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Dywaniki do SKODY na jesień i zimę
Wraz z nastaniem sezonu jesienno-zimowego
warto zadbać również o czyste wnętrze naszej
SKODY. Wymiana dywaników przed sezonem
pozwoli na zabezpieczenie podłogi samochodu
przed skutkami wynikającymi z wnoszenia do
środka wody i śniegu z solą, tak chętnie stosowaną
przez drogowców.
Proponujemy naszym klientom nowe dywaniki
samochodowe, na jesień i zimę. Niewątpliwą
zaletą dywaników, oferowanych przez naszą firmę,
jest zabezpieczenie w postaci wystającego brzegu
- rantu, który zatrzymuje wodę, błoto i śnieg na
dywaniku.
Nasze dywaniki można kupić, zarówno w komplecie, jak również na sztuki. Dywaniki dostępne są
w dwóch kolorach: szarym oraz czarnym.

Kolor może odbiegać od koloru rzeczywistego

Kolor może odbiegać od koloru rzeczywistego
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Kącik uśmiechu

SKODA POLMOZBYT
93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 199/205, tel. 42 641 62 30
www.skodaczesci.pl

SKODY

Tutaj umyjesz swoją SKODĘ
bezpłatnie*
Mycie podwozia
Mycie silnika
Obsługa floty

www.ttautomyjnia.pl
ul. Lutomierska 166
ul. Kopernika 71/73
tel. 42 653 23 23
tel. 42 661 77 47
*zakup powyżej 300 zł w firmie
SKODA POLMOZBYT
Łódź, ul. Przybyszewskiego 199/205
jest premiowany
KUPONEM NA BEZPŁATNE MYCIE SAMOCHODU

