
ZBIERAJTE IC NÁLEPKY  
AŽ DO KONCA NOVEMBRA  
A ZÍSKAJTE SUPER CENY

SEPTEMBER 
SO ZNAČKOU ZF

Jednu IC nálepku získate  

za každých 300 € (bez DPH)

V septembri získavate nálepky za nákup 
dielov značiek ZF, TRW, Sachs a Lemförder

Akcia platí od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

JESEŇ 
V INTER CARS

KAŽDÝ MESIAC NOVÁ AKCIA! 

SLEDUJTE WWW.INTERCARS.SK  
A NÁŠ NOVÝ IC KATALÓG!

Nakupujte u nás diely obľúbených značiek a zbierajte nálepky,  za ktoré môžete získať super 
darčeky! Nálepky môžete zbierať až do konca novembra,  každý mesiac za nákup dielov inej 
značky.  Sledujte našu stránku a nový IC Katalóg, aby ste sa čo najskôr dozvedeli ,  aká akcia bude 
nasledovať ďalší  mesiac .



KVALITNÁ 
BUNDA A VESTA 
ZNAČKY JAMES & NICHOLSON

Set kvalitného oblečenia, ktoré zahreje. S modernou a praktickou bundou a vestou v skrini 
vás na jeseň žiadne počasie neprekvapí.

•   Moderný strih a trendová kombinácia materiálov
•   Prešívaný polyamid a príjemný fleece zaručí teplo počas     chladných dní
•   Šírkovo nastaviteľná kapucňa
•   Elegantné kontrastné švy 
•   Dve vonkajšie a dve vnútorné vrecká

DÁMSKA VERZIA

Nezabudli sme ani na dámy! Set kvalitného 
oblečenia môžete získať  za 5 IC nálepiek 
aj v dámskej verzii.

5X IC nálepka

PÁNSKA VERZIA
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SADA NÁRADIA SEALEY  
V EXKLUZÍVNOM BALENÍ

AUTOMATICKÉ ESPRESSO 
SENCOR SES 7010NP

Exkluzívna sada z komplexnej ponuky Sealey Premier 

Hand Tools, vhodná pre každodenné profesionálne 

použitie. Komplexný sortiment často používaných 

ručných nástrojov. 

•   1/4 “a 1/2” Sq drive 72-zubové uchopovacie račne

•   Zahŕňa zásuvky 1/4 “, 3/8” a 1/2 “Sq, šesťhranné kľúče, 

     kľúče, skrutkovače, kliešte, vrtáky a príslušenstvo

Náradie je umiestnené v robustnom úložnom 

kufríku so zosilnenými rohmi, hliníkovým le-

mom a uzamykateľnými kovovými západkami. 

10X IC nálepka

16X IC nálepka

Automatické espresso s LED panelom a dotykovými 

tlačidlami vám pripraví vždy dokonalú kávu vďaka tlaku 

čerpadla 19 barov. Sencor SES 7010NP zaujme štíhlou a 

kompaktnou veľkosťou, kvalitným mlynčekom z nerezovej 

ocele a funkciou horúca voda. Iste oceníte aj 5 stupňov 

nastavenia mletia kávy alebo osvetlenie šálky.
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Zaujme na prvý pohľad. Moderný dizajn, vďaka ktorému ju možno 

použiť aj ako „seriózny“ dopravný prostriedok do mestského prostredia, 

nosnosť až 100 kg a vysoko výkonný 500W elektromotor, ktorý dokáže 

kolobežku rozpohybovať až na rýchlosť 25 km/h. To už je naozaj  

úctyhodné číslo.

VEĽKÁ CENA

ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA  

XIAOMI

28X IC nálepka

Podmienky akcie: Zákazník zbiera IC nálepky za nákup produktov značiek, ktoré sú v danom mesiaci súčasťou akcie. Nálep-
ky získané počas trvania akcie môžu byť použité na získanie akéhokoľvek darčeka z tejto ponuky. V prípade ak niektorý 
darček nebude k dispozícii, Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. si vyhradzuje právo poskytnúť zákazníkovi iný darček  
v porovnateľnej hodnote. Zákazníci so špeciálnymi podmienkami sú z akcie vyradení.

Bunda a vesta 5x     Sada náradia 10x     Automatické espresso 16x     Elektrická kolobežka 28x

Vyberte si z ponuky odmien, nazbierajte potrebný počet nálepiek a nalepte ich do označeného priestoru:

•   maximálna rýchlosť 25 km/h 

•   dojazd až 30 km 

•   maximálne zaťaženie 100 kg 

•   LED osvetlenie na oboch koncoch 

•   8,5” pneumatiky 

•   aplikácie pre smartfóny 

•   500W elektromotor 

•   odolnosť IP54

•   hmotnosť: 12,5 kg

•   rekuperácia  

•   skladacia konštrukcia 

•   zadná kotúčová brzda 

•   E-ABS na prednom kolese 

•   nabíjanie cca 5,5 h

•   280 Wh batéria
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