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Opis: Części samochodowe - sklep internetowy. Szeroka gama części i akcesoriów do wszystkich
pojazdów. Firma AUTOGUTTI https://autogutti.pl od wielu lat z powodzeniem działa na rynku
motoryzacyjnym dzięki doświadczeniu w branży motoryzacyjnej oferujemy kompleksową realizację
zamówień oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Nasza oferta części do samochodów
skierowana jest do osób, którym zależy na bezproblemowej realizacji zamówień oraz poszukujących
konkretnych rozwiązań dla poszczególnym marek samochodowych. Nasz sklep z częściami
samochodowymi jest miejscem, w którym realizujemy swoją pasję do motoryzacji i stawiamy na jak
najnowocześniejsze techniki sprzedaży. Jeżeli szukasz odpowiednich auto części do swojego samochodu
to dobrze trafiłeś!
Nasze produkty
Nasza oferta części do aut jest niezwykle rozbudowana, dzięki czemu znajdą w niej Państwo wiele
podzespołów od renomowanych firm dla największych marek samochodowych. Wśród naszego
asortymentu znajdują się komponenty przeznaczone do wielu modeli Europejskich marek takich jak
niemieckie BMW, Mercedes czy Volkswagen. Posiadamy również części przeznaczone do samochodów z
Azjatyckim i Amerykańskim rodowodem jak np. Mazda, Toyota czy Dogde i Chrysler.
Kompletując naszą ofertę handlową staramy się poznać oczekiwania naszego klienta oraz stan jego
czterokołowca. Specyfikacja techniczna, historia samochodu oraz jego serwisowania jest niezwykle
ważna przy doborze odpowiednich komponentów. Decydując się na oferowane przez nas części
samochodowe otrzymują Państwo gwarancję jakości do ceny oraz fachową pomoc doradczą w celu
zapewnienia optymalnych osiągów posiadanego auta.
Nasza oferta skierowana jest również do osób prowadzących własną działalność gospodarczą związaną z
branżą motoryzacyjną. W naszej ofercie znajdą Państwo wiele produktów, które pomogą w prowadzeniu
własnego warsztatu i pozwolą na zadbanie o kompletność wyposażenia.
Specyfika działania sklepu https://www.autogutti.pl
Nasz sklep z częściami samochodów jest kompletnym zbiorem najlepszych możliwych komponentów dla
znanych i popularnych marek oraz egzotycznych producentów aut. Pamiętamy, że dla odpowiedniego
działania każdej maszyny kluczowe są dodatkowe elementy, które składają się na ostateczny poziom
funkcjonowania samochodu. Wśród naszej bogatej propozycji znajdują się min. oleje i płyny, które
podzielone są na:
niezbędne do działania samochodu tzn. oleje do klimatyzacji, motocyklowe, silnikowe czy przekładniowe
płyny do chłodnic, spryskiwaczy szyb czy do hamulców
Bezpieczeństwo naszego samochodu oraz odpowiedni higiena są niezwykle ważne w jak najdłuższym
użytkowaniu samochodu i cieszeniu się jego osiągami i wyglądem. Dzięki naszej ofercie chemii
samochodowej czy akcesoriów znajdą Państwo wiele przydatnych elementów, bez których nasze auta nie
mogą się obejść. W skład chemii samochodowej wchodzą min. pasty ceramiczne, pasty montażowe czy
uszczelniacze do wydechów. Odpowiednio zadbane wnętrze i karoseria własnego auta składa się na
dobre samopoczucie oraz dumę z naszego samochodu. Oferujemy Państwu min. woski do karoserii,
odmrażacze czy specyfiki konserwujące.
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Dodatkowo dzięki naszej ofercie zadbają Państwo o odpowiednie przygotowanie do każdej pory roku i
związanych z nią zasad konserwacji naszego samochodu. Mamy świadomość, że nie każdy z Państwa jest
w posiadaniu najnowszego modelu auta poszczególnej marki. Wieloletnie samochody wymagają
szczególnej uwagi i częstego zwiększania ich kompatybilności z najnowszymi standardami użytkowania.
W naszym asortymencie znajdą Państwo akumulatory czy prostowniki do aut, dzięki którym bez
problemu zasilanie naszego samochodu będzie zawsze na wysokim poziomie. Oferujemy kompleksową
pomoc z zakresu doradztwa oraz szybkiej realizacji zamówień.

Dane kontaktowe

E-mail:

autogutti@o2.pl

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6622

2/2

