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Gumové zástěrky - Radschürtze - Rubber protektive apron
Levá - zadní
Linke hintere

Pravá - zadní
Rechte hintere

Kč 325,260 x 225 mm

Kč 255,195 x 235 mm

TATRA 603

TATRA 613

TATRA 613

Praga

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V

Kč 255225x 250 mm

Kč 325,260 x 225 mm

Škoda

AERO

Walter

Kč 255170 x 250 mm

Kč 255,195 x 235 mm

Čz

JAWA

Kč 180,140 x 200 mm

Kč 180,170 x 180 mm

Škoda -Octavie,
Felície
Kč 370,190 x 170 mm

Kč 630,- Nášlap

195x285 mm

Pneumatiky, -

Kč 255,195 x 235 mm

Škoda - 1000
Kč 400,180 x 260 mm

Kč 305,255 x 220 mm

Kč 255,195 x 235 mm

Kč 255,195 x 235 mm

TATRA 603

Citroën 2cv

Kč 320,165 x 380 mm

s držákem,- Doprodej
mit Halter

Kč 690,255 x 220 mm

na stupačku - TATRA 12,30,17,31

Reifen, -

Z (Zetka)

JAWA

1929 - 1933

tires

5,00 - 5,50 - Kč 210
Duše 16”,- Doprodej
Soul-Reifen,soul tires

pří objednávce uvádějte :

- katalogové číslo + název
- adresu + mobilní telefoní číslo
- u mnoha zásilek lze vybrat doručování v
dopoledních, nebo odpoledních hodinách
- díly jsou zasílány jako balík do ruky, nebo
na poštu (při uvedení t.č. vám pošta zašle
oznámení o ternínu doručení - a ten si mů
žete dle potřeby změnit).
- ceník dobírek je v dodacích podmínkách

Bei der Bestellung führen Sie ein:
- Katalognummer + Titel

With your order state:
-catalog number + title

MAJDETE NÁS POUZE NA MOTORTECHNĚ BRNO,
na lokální burzy - Kladno a Chotusice si můžete díly objednat na tel.č. 603 266 349

- zachraňme budoucnost našich dětí
- zachraňme naší vlast
- zachraňme i budoucnost našich autíček
před evropskými byrokraty, naši podlézavou vládou a systémovými stranami, které nás
všechny vedou do nebytí
AE News (American European News) je nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a
slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v
USA. Přinášíme informace z alternativních zdrojů, dešifrujeme politické události, dezinformace a mediální
propagandu a píšeme o dopadech a souvislostech. U
nás píšeme bez cenzury, bez politické korektnosti, bez
servilnich postojů k palčivým problémům z domova i ze
světa.

