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DAF MultiSupport: Rugalmas
csomagok fix áron
DAF ITS: Útközben,
aggodalom nélkül
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Olvasson a legkorszerűbb információs rendszereinkről, a pontosan személyre szabott javítási és
karbantartási szerződésekről, valamint a teljes európai lefedettséggel rendelkező International Truck
Service hálózatról. Ebben a kiadásban vonzó alkatrész- és szervizajánlatokat is kínálunk Önnek, és
bemutatjuk legújabb termékeinket.
Forduljon hozzánk, szívesen segítünk.

DAF ITS: Útközben, aggodalom nélkül
A tervezés minden szállítmányozási vállalat számára
szent. Ön és ügyfelei számítanak az áruk időben
történő le- vagy felrakására. Néha azonban a dolgok
nem a terv szerint alakulnak. Előfordulhat, hogy a
járművezetőnek útközben gondja támad. Ebben
az esetben az International Truck Service (ITS)
segítséget nyújt a járművezetőnek a forgalomba
történő visszatéréshez.
Peter Hermans az ITS vezetője a DAF Trucks vállalatnál.
Ő felel az eindhoveni irányítóközpont működéséért. „Itt
minden az ügyfélért van. Célunk, hogy a nem tervezett
tehergépkocsi-leállásokat a lehető legalacsonyabb
szintre szorítsuk” – mondja Peter kellő büszkeséggel.
„Szolgáltatásunk fél évszázad alatt a járművezető
személyi asszisztensévé nőtte ki magát. Azért
dolgozunk, hogy a járművezetőknek, a szállítmányozási
vállalatoknak és a flottamenedzsereknek semmit miatt
se kelljen aggódniuk.”

„Nappal és éjjel, bárhol
is legyen… mindig
ott vagyunk, amikor
szüksége van ránk”
Közvetítés
Az ITS által kínált szolgáltatás sokkal többet kínál, mint a
meghibásodás vagy lerobbanás esetén nyújtott segítség.
Az ITS szinte bármiben segíthet, amellyel a járművezető
Európa, Oroszország vagy Észak-Afrika bármely pontján
szembesülhet, például gumiabroncs-problémák,
viták és közlekedési bírságok esetén. Az ITS vállalja a
közvetítést és segít megoldást találni. Az ITS még az
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otthonától távoli, váratlan javításokhoz is segítséget
nyújt. Peter így fogalmaz: „Ha a járművezető váratlanul
érkezik a műhelybe, az ITS fizetési garanciát biztosít az
ügyfél otthoni márkakereskedőjén keresztül. Így a helyi
DAF-márkakereskedő biztos lehet abban, hogy minden
rendben lesz, és a járművezető is nyugodt lehet.”
Tíz nyelven elérhető támogatás
Szokatlan külföldi helyzetekben a nyelvtudás hiánya
akadályt jelenthet. Az ITS azonnali megoldást kínál. Peter
azt mondja: „Ha egy sofőr bajba kerül, tudunk segíteni.
Csapatunk tíz idegen nyelven beszél.” Az irányítóközpont
a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Peter szerint a
legtöbb probléma pótkocsikkal, sérült abroncsokkal vagy
esedékes karbantartással kapcsolatos. „Bármi legyen is
a probléma, gondoskodunk arról, hogy a járművezető a
lehető leghamarabb forgalomba állhasson.”
Az ITS kínál továbbá egy egyre keresettebb extra
szolgálatást is. „Ügyfeleink rendszeresen arra
kérnek bennünket, hogy külföldre ütemezzük DAFtehergépkocsijaik rendszeres karbantartását. Az ITS
segítségével Európa bármely részére ütemezhetünk
időpontot.” Az 1100 DAF-márkakereskedő és szervizpont
Európa-szerte teljes körű lefedettséget biztosít.
DAF Connect
Ha a járművezető bejelent egy problémát, és a
járműve DAF Connect egységgel van felszerelve,
az irányítóközpontban lévő kezelő automatikusan
hibaüzenetet kap a képernyőjére a motorvezérlő
rendszertől. Az üzenet a jármű pontos helyét, a megtett
távolságot, az üzemanyagszintet és a jármű súlyát is
tartalmazza. Ez segít gyorsan megoldani a problémát,
és megfelelő információval látja el a megfelelő
szakembereket.

Gondoskodunk róla, hogy minél előbb
újra munkába állhasson a tehergépkocsi.
Nézze meg, hogy milyen előnyökkel jár
az ITS-szolgáltatás.

Utólag beszerelhető DAF Connect rendszer
• Flottakezelő rendszer
• Valós idejű flottaadatok és
teljesítmény KPI-k
• Felhasználóbarát műszerfal
különböző jelentési
lehetőségekkel
• LF: 2242875
• CF/XF: 2195167

DAF DPF-szervizkészlet
• A DAF OE előírásai szerint felújított
• Ellenőrizze szervizperiódusát
(max. 3 év vagy 500 000 km)
• Tartsa be az előírt tehergépkocsi
kibocsátási normákat
• Az alkatrészköltséget és a munkadíjat
is tartalmazza

KEZDŐ ÁR

299.000 Ft
.

Típus

Alkalmazás

Cikkszám

CF/XF

MX11/MX13

2137441R

Akciós ár
309.000 Ft

LF/CF

PX-7

2137443R

299.000 Ft

Karbantartás
meglepetések nélkül
Amint DAF-járműve a műhelybe ér,
szerviztechnikusaink mindent tudnak
tehergépkocsijáról. Ez az RMI-nek, egy fejlett
információs rendszernek köszönhető, amely segít
bennünket a tehergépkocsi karbantartása során, és
a megfelelő árajánlat elkészítéséhez is segítséget
nyújt. Segít nekünk abban, hogy DAF-járműve a
megállapodás szerinti időben készen álljon.
Az RMI a javítási és karbantartási információk
(Repair and Maintenance Information) rövidítése.
Ez egy hatalmas adatbázis, amelybe számos
speciális információt gyűjtünk össze. Minden
egyes tehergépkocsijával kapcsolatos információt
rögzítettünk. Ha a tehergépkocsi összeszerelésekor
speciális alkatrészeket használtak, az szerepel
az RMI-ben. Számos DAF-tehergépkocsi egyedi,
az általuk végzett munkához szabott kialakítású.
Adatbázisunkban szerepel az összes ilyen egyedi
részlet.
Mindig van megoldás
Az RMI azonban ennél többet is tartalmaz; segít
a technikusainknak, hogy újra és újra helyesen
diagnosztizálják a rendszert. Ezt a részt a

„diagnosztikai segédnek” hívjuk. Ez a problémák
azonosítására szolgáló új fejlesztés. Ezt 2020 nyarán
tervezzük bevezetni. Az RMI biztosítja, hogy ne érjen
bennünket meglepetés, és Önt sem. Az RMI-ben
végezetül kiterjedt javítási eljárások is találhatók.
Tapasztalt technikusaink egyértelmű útmutatásokra
támaszkodhatnak a tehergépkocsi egyes alkatrészeinek
lehető legjobb módon végrehajtott szervizelése vagy
cseréje során. Függetlenül attól, hogy szerelőink milyen
problémát tapasztalnak, az RMI megoldást kínál.
Az ígéretnek megfelelően készen áll
Mivel számos eljárást szabványosítottunk, előre
nagyon pontos időtartamot tudunk megadni, így DAFtehergépkocsija használatra kész állapotban várja a
járművezetőt. Az RMI segít abban, hogy a karbantartási
és javítási időt a lehető legrövidebbre szorítsuk. Az
összes információnak egyetlen számítógépbe történő
egyesítésével a célzott diagnosztikát gyorsabban
végezhetjük el, a problémákat hatékonyabban oldhatjuk
meg, a szervizelést pedig hatékonyabbá tehetjük. Ez
csökkenti a tehergépkocsi műhelyben töltött idejét.
Végül is DAF-tehergépkocsiját vezetésre terezték.

Meritor féknyeregjavító készletek

TRP légfék-fagyásgátló

• Eredeti illeszkedésre és teljesítményre gyártva
• Kiváló hőállóság
• Az összes jelentős fékalkalmazást lefedi

• Fagyásgátló a sűrítettlevegős fékrendszerekhez

KEZDŐ ÁR

16.900 Ft
.

Gyártás leírása

Típus

Cikkszám

Akciós ár

Meritor féknyeregjavító készlet
(tömítés + vezető)
Meritor féknyeregjavító készlet
(tömítés + vezető)

Elsa 2

2169215

16.900 Ft

Elsa 195/225

2169216

16.900 Ft

X

2.190 Ft
.

Cikkszám
1450210
(1 l)

Rugalmas csomagok fix
áron
A DAF MultiSupport olyan javítási és karbantartási
szerződéseket kínál, amelyekkel minimálisra
csökkenthetők a váratlan tehergépkocsi-leállások
hatásai. A DAF-márkakereskedő által végzett
megfelelő karbantartás csökkenti a váratlan
állásidőt. Ha bármi szerencsétlenül alakulna, a
tehergépkocsi javítására gyorsan és szakszerűen
kerül sor.
A több mint 1100 európai DAF-márkakereskedőnek
és szervizpontnak köszönhetően mindig akad a
közelben egy hivatalos DAF-márkakereskedő. Ennek
eredményeként rengeteg alkatrész és megoldás áll
rendelkezésre azonnal. „A nem tervezett leállások
fő oka a lejárt esedékességű vagy nem megfelelő
karbantartás. Ha az ügyfelek a DAF-márkakereskedőnél
szervizeltetik DAF-tehergépkocsijaikat, biztosak
lehetnek a kiváló minőségű karbantartásban, amellyel
jelentősen csökkenthető a leállások kockázata” –
mondja Mike Hoefeijzers, a DAF Trucks kereskedelmi
szolgáltatásainak igazgatója.

„Az „Uptime Plus”
szolgáltatásnak
köszönhetően nyolc
órán belül ismét
forgalomba állhat.”

DAF MultiSupport: befektetés az üzleti tevékenység
folytonosságába
A DAF MultiSupport javítási és karbantartási szerződés
egy megtérülő befektetés. Ha tehergépkocsija
lerobban, a DAF International Truck Service azonnal
intézkedni fog, bárhol is legyen tehergépkocsija
Európában. A „DAF Uptime Plus” garantálja, hogy
nyolc órán belül ismét forgalomba állhat. Ellenkező
esetben akár 10 napig csereszállítást vagy pénzügyi
kompenzációt kap. A „DAF Uptime Plus” a meglévő
javítási és karbantartási szerződéseink kiterjesztése.
A modern DAF-tehergépkocsik karbantartása speciális
szaktudást és gyakran speciális felszerelést igényel.
Mike kifejti: „a DAF technikusai magasan képzettek.
Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az ügyfelek
esetleg maguk szeretnének bizonyos karbantartási
műveleteket elvégezni. A DAF MultiSupport szolgáltatás
kialakítása ezért rugalmas. Ügyfeleink választják ki az
igényeiknek megfelelő szolgáltatási szintet.”
A befektetés nagyobb megtérülése
A DAF MultiSupport szolgáltatás esetén havonta fix
összeg fizetendő. Ezzel megakadályozhatók a nagyobb
kiugró kiadások. Hivatalos DAF-márkakereskedőként
garantáljuk tehergépkocsija optimális karbantartását.
A jól karbantartott DAF-tehergépkocsi magasabb
viszonteladási értéket képvisel. Ha szeretné kihasználni
a DAF MultiSupport előnyeit, kérjen egyedi árajánlatot.

Hogyan biztosítja Andrea
Bigiotti Iemoli nyugalmát a
DAF MultiSupport
Meghatározott ár és annak biztosítása, hogy
tehergépkocsijai mindig jó üzemi állapotban vannak.
Andrea Bigiotti Iemoli, az Iemoli Trasporti Group
tulajdonosa a DAF MultiSupport Full Care szerződés
mellett döntött.
Az Iemoli Trasporti Group az olaszországi Como
tartományban működő nagyvállalat. Elsősorban a
veszélyes áruk ADR-szabályok szerinti szállítására,
a szabályozott hőmérsékletű áruk szállítására és az
Olaszország és Svájc közötti intermodális szállításra
összpontosít. A Giovanni Bigiotti Iemoli által 1962-ben
alapított vállalatot Andrea jelenleg a hatékony partneri
kapcsolatot előnyben részesítő nővérével, Margheritával
és egy 50 alkalmazottból álló csapattal működteti.
Mindig maximális működőképességet biztosító
szerződés
„Az Iemoli Trasporti fő prioritása mindig is a megbízható
és pontos szállítás volt. A tehergépkocsiknak évente
365 napon át teljesen működőképesnek kell lenniük,
amíg a flotta részét képezik – és a DAF MultiSupport Full
Care szolgáltatással elértük ezt a célt” – mondja Andrea
Bigiotti Iemoli.

A vállalat nem mindig használta ezt a szerződéstípust,
ahogy Andrea is emlékeztet rá: „Korábban kizárólag
a gyártó garanciájára és a jármű karbantartására
támaszkodtunk. A kihívást az jelentette, hogy nem
tudtuk megtervezni a művelet végső költségét. Olyan
szerződést szerettem volna, amely minden problémával
és aggállyal szemben védelmet nyújt, és olyan fix díjat
szerettem volna fizetni, amelyet a költségvetésem
megenged. Most már csak a gumiabroncsokkal és
az üzemanyaggal kell foglalkoznom – a többiről a
DAF gondoskodik, a rutinszerű és nem rutinszerű
karbantartások hatékony elvégzésével akár
Olaszországban, akár külföldön.”
A jól karbantartott tehergépkocsik jobb
ügyfélszolgálatot tesznek lehetővé
A tehergépkocsik átlagosan hat évig maradnak a
flottában, a DAF MultiSupport Full Care szerződés
időtartama pedig ugyanennyi. A vállalat fokozatosan
jutott el eddig a megoldásig: „Úgy döntöttünk,
hogy meghosszabbítjuk a szerződéseket, mert úgy
találtuk, hogy a DAF ütemezett szervizprogramjának
megfelelően négy vagy öt év használat után a
tehergépkocsik még mindig „fiatalok” és teljesen

„Olyan fix költségű megállapodást szerettem volna, amely
garantálja, hogy a tehergépkocsimon nem fordulnak elő
problémák – a DAF pedig pontosan ezt nyújtotta nekem.”
megbízhatók voltak”. Andrea kifejti: „a MultiSupport
Full Care megoldás fix áron garantálja a folyamatos és
megbízható karbantartást, amire mindig biztonságosan
támaszkodhatunk”. Teljesen működőképes
tehergépkocsik, amelyek mindig készen állnak az
indulásra. Ez pozitív hatással van a tehergépkocsikapacitás kihasználtságára, végső soron pedig az
ügyfélszolgálat minőségére is.”
Napjainkban Andrea e nélkül az értékes támogatás
nélkül elveszett volna, „Manapság, amikor vállalatunk
új tehergépkocsi flottához adása mellett dönt, a teljes
szolgáltatási szerződés már adott, és a tehergépkocsi
megvásárlása előtt életbe lép”.
Röviden, az olasz üzletember teljes mértékben
elégedett a DAF MultiSupport Full Care szerződéssel:

„A saját tapasztalatom nagyon pozitív volt, és bármely
fuvarozó vállalatnak ajánlanám”. Így az üzletvitel során
megtakarított összes időt befektetheti.

Vízszivattyú

Többgörgős szíj

Generátor

Szíjtárcsa

Szíjfeszítő

Szíjtárcsa

Légkondicionáló
kompresszor

Ez a többfunkciós
készlet működésben
tartja a motort
• Növeli tehergépkocsĳa maximális használatát
• Megelőzi a javíthatatlan károsodást
• Segít növelni a lényeges alkatrészek
üzemélettartamát
A modern PACCAR motor számos, egymással
zökkenőmentesen együttműködő rendszerek
leleményes együttese. A többgörgős szíjunk, a
szíjfeszítővel és a szabadonfutó szíjtárcsával együtt
fontos szerepet játszik ebben a folyamatban.
Kipróbált és tesztelt technológiáról van szó. A motor
forgattyústengelye nem csak a járművet hajtja, hanem
a motor és a jármű alapvető alkatrészeinek, például a
vízszivattyú, a generátor és a légkondicionáló szivattyú
működtetéséről is gondoskodik. A gumi többgörgős
szíjat egy szíjfeszítő tartja feszesen. A szabadonfutó
szíjtárcsa megakadályozza a szíj zörgését.

vagy 400 000 kilométerenként cserélje ki a szíjat, a
feszítőt és a szíjtárcsát.
Eredeti DAF szíjfeszítő-készleteket kínálunk, amelyek
a legjobb minőségűek. Ezek a DAF XF és CF Euro
6 tehergépkocsikhoz kaphatók. Ez a készlet egy
eredeti többgörgős szíjat, szíjfeszítőt, szabadonfutó
szíjtárcsát és a szükséges rögzítőelemeket tartalmazza.
Költséghatékonyabb egy teljes készletet vásárolni az
egyes alkatrészek helyett, és a rendszeres szervizelés
során ki is cserélni azt. További információért forduljon
hozzánk.

Cserélje ki, mielőtt túl késő lenne
A többgörgős szíj, a szíjfeszítő és a feszítőgörgő
a motoron kívül van felszerelve, és ki van téve a
szennyeződésnek és a nedvességnek. Szélsőséges
időjárási viszonyoknak kell ellenállniuk. A többgörgős
szíj élettartama korlátozott. A kopás vagy az elégtelen
feszítőerő a motor javíthatatlan károsodását okozhatja.
Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy megfelelő
időben cserélje ki a többgörgős szíjat. Emellett
javasoljuk, hogy ezzel egy időben szereljen fel új
szíjfeszítőt és szabadonfutó szíjtárcsát. Az optimális
biztonság érdekében javasoljuk, hogy háromévente

SZERVIZAJÁNLATUNK

Kopott
többgörgős szíj
A kopott vagy laza többgörgős szíj felismerése
A kopott vagy laza többgörgős szíj a hangos,
nyikorgó zaj alapján ismerhető fel. Ez a zaj főként
hidegindításkor jelentkezik. Ebben az esetben
a kopás már előrehaladott állapotban van, és
sürgősen új többgörgős szíjra van szükség.

SZERVIZAJÁNLATUNK

DAF szíjfeszítőtárcsa-készlet – MX11

DAF szíjfeszítőtárcsa-készlet – MX13

• CF és XF Euro 6 típusokhoz
• Teljes körű cserekészletek,
beleértve az ékszíjat, a szíjfeszítőt
és a feszítőgörgőt
• Az alkatrészköltséget és a
munkadíjat is tartalmazza

• CF és XF Euro 6 típusokhoz
• Teljes körű cserekészletek,
beleértve az ékszíjat, a
szíjfeszítőt és a feszítőgörgőt
• Az alkatrészköltséget és a
munkadíjat is tartalmazza

KEZDŐ ÁR

KEZDŐ ÁR

129.000 Ft

109.000 Ft

.

.

Motortípus

Cikkszám

MX11

1711909

Akciós ár
129.000 Ft

Motortípus

Cikkszám

MX13

1711919

Akciós ár

MX11

1711911

129.000 Ft

MX13

1711920

139.000 Ft

MX11

1711914

129.000 Ft

MX13

1711932

109.000 Ft

MX11

1711917

129.000 Ft

MX13

1711932

109.000 Ft

139.000 Ft

Új termékek tehergépkocsĳa számára

ÚJ: Remote Tacho Download
(Tachográf távletöltés)
A Remote Tacho Download (Tachográf távletöltés)
alkalmazásként bekerült a DAF Connect
vezérlőpultjába, az online flottakezelő platformba,
amely valós időben figyeli a járművek, flották és
járművezetők teljesítményét. Az új alkalmazás gyors
és átfogó hozzáférést biztosít a csatlakoztatott
járműveken elérhető tachográffal és a járművezetővel
kapcsolatos információkhoz. A vezetési és pihenési
idők valós időben jelennek meg.

• A teljes DAF-flotta tachográfadatai a hét 7 napján,
a nap 24 órájában
• Nincs szükség manuális adatletöltésre
• Minden adat begyűjtése valós időben történik
• Teljes mértékben megfelel az összes jogi
követelménynek
• A bírságok megelőzése

A TRP kínálatában mostantól SWF törlőlapátok is
szerepelnek
• Teljes választék bármilyen gyártmányú
tehergépkocsihoz, buszhoz és könnyű
haszonjárműhöz
• Köszönhetően a kiváló minőségű anyagoknak, a
törlőlapátok védelmet élveznek a külső hatások ellen
• Jelentősen jobb tisztítás, nagyobb biztonság és
tartósabb kivitel
• Optimális teljesítmény mindenféle időjárás mellett

SWF törlőlapátok
TRP nyári ablakmosó folyadék

TRP papír tachográftekercsek

• Alaposan zsírtalanít és tisztít
• Nem hagy csíkokat
• Fagyálló -5 °C-ig

• Az EU országaiban elfogadott
• Azonos típusú papír minden
digitális tachográfhoz
• Egy dobozban 3,
védőfóliával borított
tekercs

X

2.190 Ft
.

X
Cikkszám
0882893
(5 l)

1.490 Ft
.

Cikkszám
1694655

Eredeti DAF NOxérzékelők
Az Euro 6 járművek a károsanyag-kibocsátási
előírások bevezetése óta a NOx-nak csak 3%-át
bocsáthatják ki. Ennek elérése érdekében több
és pontosabb érzékelőt szereltek fel a DAFtehergépkocsikra. Az eredeti DAF NOx-érzékelők
egy nagyon összetett mérési és vezérlési rendszer
részei, amely lehetővé teszi a tehergépkocsi lehető
leghatékonyabb meghajtását. A rendszer minden
részét kiterjedt tesztelésnek vetették alá, és
szorosan együttműködtek a lehető legalacsonyabb
kilométerenkénti költség elérése érdekében.
Eredeti DAF NOx-érzékelők:
• A jogszabályok betartásának biztosítása
• A legoptimálisabb üzemanyag- és AdBlue®fogyasztás biztosítása
• Hosszabb karbantartási időközök biztosítása
• A legjobb teljes tulajdonosi költség biztosítása

Létraváz
ÚJ: Fülkekeret létrához és tűzoltókészülékhez
• Többfunkciós fülkeváz a fülke hátuljára
rögzíthető létra és tűzoltókészülék számára
• Két változat kapható: egy keret egy vagy két
tűzoltókészülékhez, és egy keret egy létra és
egy tűzoltókészülék számára
• Könnyen felszerelhető: csak egyetlen extra
furatot kell fúrni, mert a keretek OEMkialakításúak, és illeszkednek az XF fülkéjének
előfúrt furataihoz

Eredeti DAF NOx-érzékelők

Létraváz

• A lehető leghosszabb élettartamra tervezve
• A lehető legpontosabb jel érdekében kifejlesztve
• A tehergépkocsi jogi követelményeknek
való megfeleléséért

• OE-előírások szerint tervezett alkatrészek
• Egyszerűen felszerelhető

KEZDŐ ÁR

129.000 Ft
.

KEZDŐ ÁR

Akciós ár

59.000 Ft

Alkalmazás

Típus

Cikkszám

EURO 4/5

Katalizátor előtti

2011649

129.000 Ft

EURO 4/5

Katalizátor utáni

2011648

129.000 Ft

Gyártás leírása

Cikkszám

EURO 6

Katalizátor előtti

2006245

139.000 Ft

Keret létrához és tűzoltókészülékekhez

2171601

89.000 Ft

EURO 6

Katalizátor utáni

2139930

139.000 Ft

Keret tűzoltókészülékekhez

2171602

59.000 Ft

.

Akciós ár

Eredeti DAF hátsó LED-lámpák

Orlaco „CornerEye” kamerarendszer

•
•
•
•

•
•
•
•

XF/CF Euro 6 típushoz
Korszerű formatervezés
Alacsony energiaigény
Fokozott biztonság
az optimális
láthatóságnak
köszönhetően

KEZDŐ ÁR

79.000 Ft

10,1 hüvelykes monitort tartalmazó szett
270 fokos látótér (V. és VI. osztály)
Tápkábelekkel együtt kapható
Egyszerű felszerelés

KEZDŐ ÁR

.

319.000 Ft
.

Alkalmazás

Csatlakozás

Cikkszám

Akciós ár

Jobb

HDSCS oldalsó

1981861

79.000 Ft

Bal

HDSCS oldalsó

1981862

79.000 Ft

XF homologizált készlet

1545038

349.000 Ft

Jobb

HDSCS hátsó

1981864

79.000 Ft

CF homologizált készlet

1545039

349.000 Ft

Bal

HDSCS hátsó

1981865

79.000 Ft

LF és más gyártmányú készlet (nem homologizált)

1964025

319.000 Ft

Gyártás leírása

Cikkszám

Akciós ár

Hella teljes LED-fényszórók

DAF Softshell kabátok

• Teljes LED-fényszórók
• ECE-azonosító: 25
• Hatszögletű körvonalú LED-helyzetjelző

• A valaha volt legjobb softshell kabátok - az egész
család számára elérhető
• 5000 WP vízállóság; 5000 MVP légáteresztés
• Az összes méret elérhető, egyeztessen
márkakereskedésével vagy látogasson el a
DAFSHOP.com oldalra

KEZDŐ ÁR

24.900 Ft
.

KEZDŐ ÁR

99.000 Ft
.

Akciós ár

Gyártás leírása

Típus

Cikkszám

Akciós ár

Softshell kabát – férfi

M

M003933

24.900 Ft

Softshell kabát – férfi

L

M003934

24.900 Ft

Típus

Szín

Cikkszám

Rallye 3003

Krómozott

1544970

99.000 Ft

Softshell kabát – férfi

XL

M003935

24.900 Ft

Luminator

Krómozott

1544974

119.000 Ft

Softshell kabát – férfi

XXL

M003936

24.900 Ft

Luminator

Sötét metál

1544972

109.000 Ft

Softshell kabát – férfi

3XL

M003937

24.900 Ft

TRP féktisztító

TRP-fülkekarbantartó készlet

• Kiváló oldóhatás
• Erőteljes sugarú spray

• A TRP-fülkekarbantartó készlet műszerfalápolóval, textiltisztítóval,
szélvédőmosóval, többcélú spray-vel és klímafrissítővel

X

790 Ft
.

X
Cikkszám
1962987
(750ml)

5.090 Ft
.

Cikkszám
1962715

TD2005HU

BETTER SERVICE - BETTER DAF

A különleges ajánlatok 2020. május 1. és augusztus 31. között érvényesek. Az árak a vastag betűs cikkszámokra vonatkoznak.
A típusok és az árak változtatásának jogát fenntartjuk, a nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Az egyéb cikkszámra
vonatkozó részleteket és árakat kérje márkakereskedőjétől! Az árak az áfát nem tartalmazzák. Fenntartjuk az árak, a szöveg
és a képek változtatásának jogát. A kuponkedvezmények kizárólag a MAX kártyatulajdonosokra vonatkoznak. A TRP
választék részleteiről érdeklődjön DAF márkakereskedőjénél, nézze át a TRP katalógust vagy látogasson el a www.daftrucks.
hu/hu-hu/parts-and-accessories/trp honlapra! A DAF tartozékokról érdeklődjön DAF márkakereskedőjénél, vagy látogasson
el a www.daftrucks.hu/hu-hu/parts-and-accessories honlapra. A feltüntetett árak maximális árak.

