Erbjudande gäller T.o.m: 190531

Tillbehör
EXTRA KOMFORT OCH SÄKERHET TILL DIN NYA BIL

BILVÄRME MONTER AT OC H KL ART

Varm bil med isfria rutor

Bättre för både dig och miljön

Bränslesnål och säker start

Alltid fulladdat batteri

Med kupévärmaren igång får du en behaglig
innertemperatur vilket inte bara ger skön komfort
utan även isfria rutor med fri sikt runtom.

Motorvärmaren ger dig en lättstartad motor som
slits mindre, förbrukar mindre bränsle och släpper
ut mindre skadliga avgaser.

Warm & Go Bilvärme

Kupévärmare

Motorvärmare

6995:-

Kablar och kontakter

Det enda du behöver göra är att koppla
in anslutningskabeln i den lilla kontakten
i fronten på bilen. Sen är allt igång!

Batteriladdaren fyller på batteriet och ser till
att behålla kapaciteten på max. Det ger dig
trygga starter även när det biter i skinnet.

Batteriladdare

Batteriladdare BC 60

Laddkablar

RAY Typ1
Art.nr EL100310

+1795:-

Laddboxar

RAY Typ2
Art.nr EL100312

6995:Alla priser inklusive moms

6995:-

BEAM Typ 1
Art.nr EL100541

BEAM Typ2
Art.nr EL100642

2295:-

2295:-

HALO laddbox Typ 1
Art.nr EL100654

HALO laddbox Typ 2
Art.nr EL100651

11495:-

11495:-

MONTERAT
& KLART

Inga sladdar och eluttag

Webastos parkeringsvärmare skapar ett behagligt klimat
i alla typer av förhållanden. Finns det något bättre än att
sätta sig i en varm bil en kall och blöt eller regnig dag
och köra iväg med perfekt sikt? Eller att varma sommar
dagar mötas av frisk, krispig luft som flödar genom
bilen tack vare ventilationsfunktionen? Unna dig själv en
sådan komfort och njut av 21°-känslan i bilen, året runt!
Parkeringsvärmaren drivs av bilens eget bränsle och
batteri, helt oberoende av elsladdar och eluttag. Snabbt
värms bilens kupé genom det egna värme- och ventilationssystemet, dessutom förvärmer systemet bilens
motor. Du sätter enkelt igång värmaren med tiduret och
vill du ha maximal flexibilitet kan du starta värmaren
med en fjärrstart eller från en telefon.

+3900:GSM-start TC4

Till/från via SMS gör dig oberoende av
avstånd till bilen. Med Webastos app
kan du kontrollera temperatur, ställa in
tider och påminnelser. Kvittens på att
värmaren startat.

Alla priser inklusive moms

Parkeringsvärmare + tidur
Gäller samtliga Nissan

24695:-

Gäller samtliga Citroen
utom Jumpy: 12 600:(ThermoPlus sats)

24695:-

+3500:Fjärrstart T100 HTM

Beräknar uppvärmningstiden utifrån
temperaturen i bilen. Displayen visar
vald funktion och aktuell temperatur i
bilen. Räckvidd 1000 meter. Kvittens
på att värmaren startat

+2700:Fjärrstart T91

Marknadens minsta fjärrstart med
on/off-funktion. Räckvidd 1000 meter.
Kvittens på att värmaren startat.

HELLAKVALITET

Hella har en egen kvalitetsnorm som håller originaldels
kvalitet. Det krävs när man samarbetar med ledande
fordonstillverkare. Hellas produkter utsätts för diverse
stresstest för att garantera att de kan hantera stora
temperaturskillnader, fukt, vägsalt, vibrationer och damm.
En stor skillnad mellan Hellas produkter och billigare alternativ är deras
elektromagnetiska kompabilitet ECE-R10. Hellas produkter producerar inte
några magnetfält som kan störa fordonets elektronik så som den adaptiva
farthållaren, radio eller gps. LED- och xenonstrålkastare får faktiskt inte ens
säljas inom EU om de inte uppfyller detta reglemente.

MONTERAT & KLART

6495:Rallye 3003 Compact

Stabil och hållbar fjärrstrålkastare med
High Boost-reflektor och klart glas. Ger
trots sina kompakta mått en lång och
jämnt fördelad ljusbild (referenstal 37,5).
Svart hus med kromad sarg.

Med tre ljus

7495:-

8995:LED 470

Extremt tålig LED extraljusramp som
ger en homogen ljusbild med bra
färgåtergivning, längd och bredd.
Perfekt för montering ovanför eller
under nummerskylten. E-godkänd.

LED Viklight Ymer 20”

Endast 38 mm hög gör denna ramp
lättmonterad under eller ovanför registreringsskylten. Ger en väl avstämd
kompromiss mellan bredd och längd.

+1500:-

Cobra Larm
Cobra billarm 12V med trådlös backupsirén för bilar med CANBUS elsystem
●● Aktivering/avaktivering styrs via bilens original fjärrkontroll.
●● Programmerbar via PC och Andromeda interface.
●● Trådlös Backupsiren. Inga kablar behöver dras in till kupén.
●● Inbyggd radiomottagare för Cobra fjärrkontroll (tillbehör)
för användning tillsammans med bilens enda
original fjärrkontroll, samt centrallåsstyrning.
Art.nr CB 4600

Monterat & klart 6995:+ sensor i kåpa/skåp 1995:-
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