Ing. Šilhán Zbyněk
U Mlýna 13, 66451 Kobylnice u Brna, Česká republika
mobil : + 420 603 266 348 , www.veteranservice.cz
Email: zbynek.silhan@seznam.cz

TATRA 613

441 0 7590 056 Kč 29425,- Tlumič výfuku,- Auspuffdämpfer
441 0 3222 052 4 Kč 520,- Konzola tlumiče výfuku -nerez,Konsole zum Auspuffdämpfer
441 0 2939 055 4 Kč 690,- Svorka -nerez,- Klemme

2021-1

49-08´28,6”S
016-43´54,5”V

prozatimní - záleží
na vývoji finanční
krize K19

(1+1), (1+1), 2x,

2x,

107 590 0654 Kč 27820,- Tlumič výfuku,- Auspuffdämpfer
103 224 0014 Kč xxx,- Konzola tlumiče výfuku pravá -nerez,Konsole zum Auspuffdämpfer-rechte
103 224 0024 Kč xxx,- Konzola tlumiče výfuku levá -nerez,-

6x, 6x,

2x,

4x,

strana :1 - T613

(1+1) -díly výfuku,- Auspuffteile TATRA 613

2x, 2x,

2x,

(4x, (4+4+4), (2+4),)

( 2x - katalyzátor)

Konsole zum Auspuffdämpfer-linke

GP 51-K, GP 52-K, GP 53-K, GP 54-K,

Těsnící gumy kolem motoru,-Gummidichtung rund um den Motor

441 9 7207 054 4 Kč (2570,-) Plech k motoru levý,-Blech- Motor links
441 9 7207 054 4 - L+G Kč 3220,- Plech k motoru levý - komaxit +
guma,-Blech- Motor links (pulverbeschichtet + Gummi)

441 9 7207 055 4 Kč (2570,-) Podlahový plech pravý
441 9 7207 055 4 -L+G Kč 3220,- Podlahový plech pravý
- komaxit + guma,-Blech- Motor rechte (pulverbeschichtet +
Gummi)

- 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
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pří objednávce uvádějte :

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 i přes očkování do nebytí

PROTIPROUD,

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.

AUTSIDERMEDIA,

MAP,

Irena Aneri

