MECHANIKU!
POSTAW NA
BILSTEIN.
Przy zakupie dowolnych produktów
BILSTEIN za minimum 3000 złotych
netto* otrzymasz komplet odzieży
z kolekcji warsztatowej 2021.

TWÓJ ZESTAW DO
CODZIENNEJ PRACY
O WARTOŚCI

450 PLN

+

+

+

+

*

workshop.bilstein.com

Oferta ważna od 15 marca do 30 kwietnia
2021 lub wyczerpania pakietów promocyjnych,
zakupy dokonane w tym czasie sumują się.

BILSTEIN
WARTO NA NAS POSTAWIĆ.
Od ponad pół wieku specjalizujemy się w konstrukcji amortyzatorów i zestawów zawieszenia.
Na co dzień współpracujemy z koncernami motoryzacyjnymi już na etapie projektowania samochodów.
Finalne rozwiązania dostarczamy na pierwszy montaż do fabryk na całym świecie.
W połowie lat 90. XX wieku razem z Mercedesem poszliśmy krok naprzód i opracowaliśmy zawieszenie
pneumatyczne. Dziś oferujemy je do innych marek, jak Audi, Jaguar, Land Rover czy Porsche.
Nasze doświadczenie przenosimy na aftermarket, ale nie uznajemy kompromisów. Wszystkie produkty
Replacement – amortyzatory, sprężyny, elementy mocowania, miechy powietrzne i kolumny airmatic –
to oryginały z rynku OE.
Oferujemy także serię produktów Performance. Składają się na nią zarówno amortyzatory o ulepszonej
konstrukcji, przeznaczone do tuningu, jak i zestawy zawieszeń. Nie zapominamy przy tym o właścicielach aut
terenowych i sportowych.
Nasze rozwiązania testowane są w warunkach drogowych, w tym na słynnym Torze Nürburgring.
Aktywnie uczestniczymy też w motorsporcie - od wyścigów po rajdy. To stąd bierze się nasze know-how,
którym chętnie dzielimy się z naszymi Partnerami. Skorzystaj z naszych szkoleń BILSTEIN ACADEMY,
wsparcia technicznego i katalogu doboru referencji.

DOPEŁNIENIEM TWOJEGO WIZERUNKU SPECJALISTY
W DZIEDZINIE AMORTYZATORÓW BĘDZIE .
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ZEZasady promocji:
Minimalny zakup dowolnych produktów BILSTEIN: 3000 złotych netto*
Okres promocji: 15 marca - 30 kwietnia 2021 (lub wyczerpania pakietów promocyjnych)
Partnerzy handlowi: www.auto-land.pl, www.autopartner.com, www.interparts.pl, www.motogama.pl,
www.polcar.com
Dołącz do klubu Heroes in Blue: workshop.bilstein.com
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Twój zestaw do codziennej pracy
(wartość 450 PLN)

+

*

workshop.bilstein.com

Oferta ważna od 15 marca do 30 kwietnia
2021 lub wyczerpania pakietów promocyjnych,
zakupy dokonane w tym czasie sumują się.

