SCANIA CZĘŚCI I AKCESORIA

Pamiętaj o lusterkach.
Są obowiązkowe.
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Lusterka rampowe i szerokokątne.
Wymagane prawem.
Zgodnie z nową dyrektywą Unii Europejskiej
nr 2007/38/WE samochody ciężarowe
zarejestrowane po raz pierwszy po 1 stycznia
2000 r. muszą zostać wyposażone
w lusterka rampowe i szerokokątne, o właściwej
krzywiźnie (300 mm) nie później niż do dnia
31.03.2009 r.
W czasie najbliższej wizyty w serwisie Scania
zleć sprawdzenie krzywizny lusterek
w swoim pojeździe – to zajmie tylko kilka minut.
Do końca marca 2009 roku w sieci serwisowej
Scania obowiązuje specjalna oferta cenowa.
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zaznaczony obszar przedstawia pole widzenia lusterka
rampowego (1)
pole widzenia lusterka szerokątnego (2)
pole widzenia lusterka głównego (3)

SCANIA CZĘŚCI I AKCESORIA
1. Lusterko rampowe (wymagane prawnie)
2. Lusterko szerokokątne (wymagane prawnie)
3. Lusterko przednie

Specjalna oferta cenowa ważna do 31.03.2009 r.
1

Lusterko rampowe Scania seria 4
Lusterko rampowe (1484076) – 149 PLN
Wspornik (1484081) – 55 PLN
Śruba 2 szt. (0815876) – 5 PLN
Lusterko rampowe Scania seria P, R, T
Lusterko rampowe (1484076) – 149 PLN
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Lusterko szerokokątne Seria 4 oraz P, R, T
Szkło lusterka (1767265) – 129 PLN
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Lusterko przednie Seria 4 oraz P, R, T
Wspornik (1484078-kabina Normal) – 319 PLN
Wspornik (1484078-kabina Highline) – 319 PLN
Wspornik (1484079-kabina Topline) – 319 PLN
Lusterko (1484076) – 149 PLN
Śruba 2 szt. (0815472) – 6 PLN
Śruba (1306882) – 8 PLN

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów robocizny.
Oferta nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

Popraw bezpieczeństwo, stosując
pełny zestaw lusterek Scania.
Od 2007 r. wszystkie samochody ciężarowe
Scania są fabrycznie wyposażane w lusterko
przednie (poz. 3), umożliwiające obserwację
wszystkiego, co dzieje się bezpośrednio przed
kabiną.
W pojazdach wyprodukowanych przed 2007 r.
lusterko przednie nie jest obowiązkowe. Ale jeżeli
się na nie zdecydujesz, Twój samochód ciężarowy
będzie spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa
obecnie obowiązujące.
Odwiedź najbliższy autoryzowany serwis Scania
i skorzystaj ze specjalnej oferty cenowej ważnej
do końca marca 2009 r.

obszar zaznaczony kolorem ciemnoniebieskim musi być
widoczny dla kierowcy pojazdu zarejestrowanego po raz
pierwszy po 26 stycznia 2007 r. (1)
obszar zaznaczony kolorem jasnoniebieskim przedstawia
całkowite pole widzenia w przednim lusterku Scania (2)
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Lusterko przednie
Maksymalne bezpieczeństwo.
Lusterko przednie radykalnie
poprawia widoczność obszaru
bezpośrednio przed pojazdem

