Ing. Šilhán Zbyněk
U Mlýna 13, 66451 Kobylnice u Brna, Česká republika
tel.: +420 547 356 020 , mobil 603 266 348 , www.Veteranservice.cz
Zbynek.silhan@seznam.cz
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Dodací podmínky

Při objednávce dílů AERO doporučujeme uvádět pro přesnější vyřízení Vaší objednávky typ karoserie, rok výroby a číslo rámu.
Poradenství a vyhledání informací o Vašem vozidle v archivu je zdarma.
- Díly lze zasílat i na dobírku : v ČR poštovné = 245 Kč,
a pokud uvedete mobilní telefoní číslo pošta vám sdělí částku i termín doručení
- Do zahraničí zasíláme po uhradě faktury na náš učet. , NA SLOVENSKO Je dobírka dle ceníku pošty (asi 400-600 Kč) .
- Na dodané součásti a opravy se poskytuje roční záruka (tato se nevztahuje na únavové lomy a jiné vady původních dílů).
- Reklamovat lze pouze součásti u kterých nebyly provedeny další úpravy, nebyly rozebrány a byly dodrženy podmínky záběhu.
- Z důvodu, že díly jsou vyráběny v malých výrobních dávkách i kusově - (obvykle jednou za rok až dva) nejsou vždy v
plném sortimentu na skladě a uvedená cena odpovídá poslední výrobní dávce. Některé díly např. výfuky jsou můžou být
dokončovány až po upřesnění objednávky.
- Díly u nihž není cena uvedena, nebo je v závorce jsou v době sestavování ceníku ve výrobě, nebo dočasně doprodány.
-V ceníku jsou aktualizovány jednotlivé skupiny průběžně : viz. datum aktualizace
tel. : 00 /420 /547356020

Mobil : 00 / 420 / 603266348

WWW.VETERANSERVICE.CZ

e-mail : ZBYNEK.SILHAN@SEZNAM.CZ
e-mail : zbynek.silhan@veteranservice.cz

NOVÁ ADRESA : PLATNÁ OD KVĚTNA 2005 :
NEUE ADRESSE : AB MAI 2005 gültig

Lieferbedingungen

VETERANSERVICE
Ing. Zbyněk Šilhán
U MLÝNA 13
CZ - 664 51 KOBYLNICE U BRNA
Česká republika

Wir liefern nach Ausland. Sie sollen sich zuerst über Warenverfügbarkeit informieren. Wir senden Ihnen die Rechnung und Konto-Numer. Nach Bezahlung wir senden unsere Produkte ab.

- Die Teile ohne Preisaufgeführung (oder Preis ist in Klammern) sind entweder gerade in Produzierung oder auf

Zeit ausverkauft.
-Die einzelne Produkten-Gruppen sind durchlaufend aktualiziert, siehe Aktualization-zeitpunkt.

Terms of sale

We deliver our goods to other countries as well. It is appropriate to verify availability of goods first. We will send you an
invoice and account number. After your payment we despatch our products immediately.
- Parts without prices in list (or prices in brackets) are currently in production or for some time sold out.
Each productsgroup is updated continuously, see update term.
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Dálnice (D1) Brno - Olomouc : 1 - sjezd letiště (201) , 2-směr Šlapanice , 3 - směr Kobylnice

Autobahn (D1) - Brno - Olomouc : 1 - Ausfahrt Flughafen (201) , 2 - Richtung Šlapanice , 3 - Richtung Kobylnice

Ing. Šilhán Zbyněk
U Mlýna 13, 66451 Kobylnice u Brna, Česká republika
tel.: +420 547 356 020 , mobil 603 266 348 , www.Veteranservice.cz
Zbynek.silhan@seznam.cz

Adresy a akce:

strana : 3 -DP

Václav Procházka, Kundratka 8, 18000 Praha 8, tel.: 602316169, 283842000 ,- Nabídka:

-pístní kroužky,velký výběr,- simerinky,- ložiska,- vložky válců,odlitky
-náhradní díly na: MB W 201, C 123, SIMCA 1301, Volha, Wartburg 311, 353, Spartak, Octavia, Felicia, MB 1000, 100, 105, Lada
-brzdové destičky, čelisti-všechno možné, gumičky, pružiny
-malé Aero-zbytky dílů, nové plechy, výroba
-časopisy Svět motorů, MB clasic, Motor journal, prospekty, knihy Veteran, návody, příručky (kopie)
-motocykly, různé drobnosti,- nájezdy pro auta,- stabilní motor-NDR,obsah 150 cm3,- ventily, různé-sací, výfukové,- a další...
-Ferda mravenec-všechno možné
Sdělte svůj požadavek-odpovím. Všechno zboží je kvalitní, nové nebo renomované.
Pouze telefon, či pošta, ne sms. Děkuji.

Renovace historických vozidel

Prodej použitých dílů, výroba součástí a výkup
originálních dílů na veterány.

Václav Procházka
Kundratka 8
180 00 Praha - Libeň
tel. 283842000 ,nebo 602316169

www.oldtimer-hicar.cz
Hlavní 67a, 624 00 Brno, Czech Republic
+ 420 603 254 221

Zur Beachtung!
Sehr geehrte Besitzer von Aero Wagen, wir machen sie
auf
langjährige Aktivitäten der Aero Interessengemeinschaft
International
aufmerksam: www.aero-ig.de
Sie können Kontakt aufnehmen mit: post@aero-ig.de

Motor Techna Brno

16.4.2016

od 8 hodin 15.10.2016
na brněnském výstavišti (Brno - Messegelände)
informace : www.MotorTechna.cz
L. Slavíček,Veveří 52, 602 00 Brno ,( tel. 736 210 200)
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info@mspress.cz
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