Informační servis 7/2009: Rozšíření dodavatelského sortimentu – viskospojky, vrtule a
komplety značky Borg Warner
v Praze 4, dne 29. ledna 2009

Vážení zákazníci,
je nám potěšením Vám sdělit, že i v době „tzv. krize na trzích“ můžeme dále rozšiřovat náš
dodavatelský program díky důvěře a dlouholeté spolupráci s našimi zahraničními dodavateli.
V tomto směru počínaje únorem 2009 obnovujeme dodávky viskospojek, samostatných vrtulí
a viskospojkových kompletů značky Borg Warner, které v minulosti byly dodávány
prostřednictvím našeho zastoupení Längerer Reich + Eaton, v pozdější době pak pod značkou
Modine. Možná, že Vás napadne otázka, proč k těmto změnám došlo? Odpověď je
jednoduchá. V rámci světového kapitálového pohybu, nákupu a prodeje akcií tak dochází k
„rozvodům a novým sňatkům mezi firmami“, které občas vytvářejí zmatek v dosavadních
obchodních strukturách. To je nepsaný vývoj, který bude dále pokračovat.
Od 1. února 2009 Vám můžeme nabídnout objednávkový prodej samostatných viskospojek se
značením LK, vrtulí se značením LR a kompletních viskospojek včetně vrtulí pod značením
LKK.
Sortiment se týká nejen náhradní spotřeby, ale i prvovýroby v ČR a SR. V oblasti náhradní
spotřeby je kryt sortiment Borg Warner pro osobní a užitková vozidla značek: Audi, BMW,
Ford, Landrover, Mitsubishi, Seat, Škoda, Volvo a VW, samozřejmě v originální kvalitě
výrobku.
Pro nákladní vozidla a speciální techniku je sortiment pokryt pro automobily značek: MAN a
Mercedes.
K dispozici je ke stažení i katalog ve formátu PDF.

Více informací naleznete na našich webstránkách:
http://www.ihr-autodily.cz/cs/ceniky/438-14002-cenik-viskospojek-lk-69-polozek-31-kb/
http://www.ihr-autodily.cz/cs/ceniky/439-14102-vrtule-pro-viskospojky-lr-borg-warner-10polozek-21-kb/

http://www.ihr-autodily.cz/cs/ceniky/440-14202-viskospojky-kompletni-lkk-borg-warner-7polozek-22-kb/

Celý náš dodavatelský sortiment BERU naleznete na našich stránkách: http://www.ihrautodily.cz/cs/dodavatele/1-beru/
V případě, že budete požadovat nové katalogy BERU, prosíme, uveďte svůj požadavek do
Vaší objednávky. Dodací lhůty do 24 hodin u skladového zboží.
Uvedené ceny jsou platné pro Vaše objednávky včetně dojednaných rabatů. Dodávky jsou
platné v souladu s našimi Všeobecnými dodacími podmínkami IHR Autodíly.
Zboží můžete objednávat e-mailem, dopisem nebo faxem na naši adresu ve formě závazné
objednávky na:
sales@ihr-autodily.cz
websales@ihr-autodily.cz
nebo faxem +420 272 774 546
Další informace o této akci na telefonech: +420 272 760 509, 272 765 794
na mobilech: +420 724 040 608, 777 003 266
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
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