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citroen C4 picasso
Cena

25,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Model

mieszek na biegi

Producent

Auto-Design

Opis produktu

Skórzany mieszek na biegi do CITROEN C4
PICASSO.
Wykonany z naturalnej skóry mieszek na biegi posiada dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia, na które narażony
jest mieszek podczas ciągłej zmiany biegów podczas jazdy. Użycie prawdziwej skóry sprawa, że nie ulega on przetarciom, jest
trwały, a także zachowuje swój początkowy kolor pod wpływem działania promieni słonecznych.
Wiemy, jak ważną rzeczą jest dobre dopasowanie mieszka do określonego modelu samochodu. Z tego więc względu nasze
mieszki na drążek zmiany biegów wykonane są w oparciu o oryginalne wzory montowane fabrycznie w samochodach.
Każdy mieszek jest dokładnie dopasowany do danego modelu co sprawia, że po zamontowaniu całość prezentuje się bardzo
elegancko i estetycznie.
Dodatkowo, w celu ułatwienia wymiany mieszka na biegi został on wzbogacony w opracowane przez nas rozwiązania, które
ułatwiają montaż mieszka na drążku zmiany biegów w samochodzie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, wymiana
mieszka biegów przebiega łatwo i poradzi sobie z nią praktycznie każdy.
Wytwarzane przez nas mieszki na biegi wykonane są z polskich materiałów, jest to w całości polski produkt. Na każdym etapie
jego wytwarzania dbamy o to, aby jakość była na najwyższym poziomie. Wszystkie szwy są równe i proste, a wykończenie
staranne. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zadowoleni z zakupionego mieszka na biegi.

Co wyróżnia nasze mieszki na biegi:
najwyższa jakość wykonania,
dokładne dopasowanie do określonego modelu samochodu,
łatwy montaż mieszka na biegach, dzięki specjalnym rozwiązaniom,
staranne wykończenie, równe i estetyczne szwy,
osłony na biegi wykonane są w oparciu o oryginalne wzory,
mieszki na biegi wykonane są z prawdziwej skóry odpornej na uszkodzenia,
jest to w całości polski produkt.
W standardowej ofercie mieszki na biegi wykonane są z naturalnej skóry. Możliwe jest wykonanie mieszka według tego
samego wzoru z eko-skóry.
UWAGA: Oferta sprzedaży dotyczy wyłącznie skórzanego mieszka na biegi, pozostałe elementy widoczne na zdjęciu stanowią
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jedynie element ekspozycji. Kolory i faktura towaru może różnić się od faktycznych cech produktu - przykładowe zdjęcie
produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: czarny
wersja: naturalna skóra

Montaż mieszka
Dzięki uprzejmości jednego z naszych Klientów możemy Państwu zaprezentować instrukcję wymiany mieszka rozpisaną na
bardzo szczegółowe kroki. Instrukcja montażu nowego mieszka do Citroena C4 Picasso zamieszczona jest na stronie naszego
Poradnika. Zapraszamy więc do zapoznania się z tą instrukcją i mamy nadzieje, że pomoże ona Państwu bez problemów
dokonać wymiany mieszka w swoim aucie.
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