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Igen, jól olvassa! Yokohama, GT Radial és SAILUN abroncsok mellett már Michelin, 
Bridgestone, Continental abroncsokkal és ezek almárkáival (Firestone, Kleber, Kormoran 
Uniroyal) is rendelhetők a gumi+felni+TPMS szerelt egységek az ALCAR WEBSHOPBAN!

ÚJDONSÁG!

ALCAR SZERELT KERÉK RENDELÉS MÁR 
MICHELIN, BRIDGESTONE ÉS CONTINENTAL 
ABRONCSOKKAL IS!

+ +

KOMPLETT KERÉK
FELSZERELÉSRE KÉSZEN

FELTANÍTOTT TPMS FELNIABRONCS

www.alcar.hu



1. A vásárlás az ALCAR WEBSHOPBAN
2. A felnit, gumiabroncsot, feltanított TPMS szenzort  

összeszereljük és úgy szállítjuk ki az Ön műhelyébe!
3. A szállítás napján már fel is szerelhető Ügyfele autójára! 

Elérési út: WWW.ALCAR.HU/WEBSHOP/SZERELT KERÉK

SZERELT KERÉK RENDELÉS AZ ALCAR WEBSHOPBAN!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy WEBSHOPUNKBAN mostantól már KOMPLETT, gumiabroncsokkal és 
feltanított TPMS szelepekkel szelepekkel összeszerelt kerekek is rendelhetők a SZERELT KERÉK 
menüpontban!

A SZERELT KERÉK ALKALMAZÁS fő célja, hogy Ön könnyedén és gyorsan állíthasson össze komplett 
gumi-felni-TPMS szetteket Ügyfelei kívánsága szerint.
Ez az új funkció egyszerűsíti, felgyorsítja, ezáltal megkönnyíti a munkát a komplett kerék értékesítés során.

MIÉRT ÉRDEMES KOMPLETT KEREKET RENDELNI?
• Felnik, gumiabroncsok, TPMS szenzorok összeszerelve, felszerelésre kész állapotban érkeznek az 
    Ön műhelyébe.
• A TPMS szenzort elôre felprogramozzuk, így Önnek arra sem kell idôt áldoznia
• A teljes logisztikát az ALCAR intézi
• Áttekinthető adminisztráció

MIÉRT ÉRDEMES KOMPLETT KEREKET ONLINE RENDELNI?
• A konfigurátor segítségével könnyedén kiválasztható az adott autóra megfelelő kerék 
• Készlet- és árinformációk azonnal, egy gombnyomásra
• Könnyen kezelhető ajánlati szűrő
• Teljes körű információk felnikről, gumikról és TPMS szenzorokról
• TÜV, ABE, ECE tanúsítványok letölthető, nyomtatható formában

EGYSZERÛ. GYORS. HATÉKONY.
HOGY MENNYIRE EGYSZERÛ? 
Kattintson a www.alcar.hu oldalon a WEBSHOP gombra és győződjön meg róla Ön is!
Amennyiben Ön még nem WEBSHOP felhasználó, végezze el a regisztrációt, mely mindössze 2 percet 
vesz igénybe.

KÉRDÉSE VAN?
Hívja személyes ALCAR Kapcsolattartóját vagy az ALCAR Ügyfélszolgálatát: 06 1 430 6700
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A méret kiválasztása után 
megjelennek az autóhoz 
alkalmazható kerekek.  
Tovább szűkítheti a listát az 
ABE és ECE tanúsítvá-
nyok alkalmazásával. 

Válassza ki a TPMS típusát!

Az autó pontos típusának 
kiválasztása.

A szerelt kerék konfi-
gurátor elérhető a web-
shopban a szerelt kerék 
menüpont alatt.

SZERELT KERÉK RENDELÉS LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE

ALCAR.HU



A folytatásához válasszunk az 
ajánlott gumiméretek közül!

A „KOMPLETT KERÉK REN-
DELÉSE“ gombra kattinva a 
következő menüpontra lépünk, 
ahol megtekinthetjük a felszere-
léshez szükséges tanusítványo-
kat és fontos információkat.

A „KERÉK ÁTTEKINTÉSE“ 
menüpont alatt egyszerűen 
választhat a felnik közül. Bár-
melyik felnire kattintva megte-
kintheti, hogyan mutatna az 
autón.



Az alsó sávban megjelenik a vég-
leges összesített ár, a „KOSÁR-
BA“ gombra nyomva pedig  
véglegesíthetjük a rendelést. 

A „RENDELÉS“ gombra kattinva 
továbblépünk az összegzéshez, 
ahol láthatjuk az autóra szerelt 
felnit, valamint a választott felni, 
szenzor és gumi típusát. 

Az alsó részen láthatjuk az  
összes elérhető gumiabroncsot 
(nemcsak ALCAR márkákat), 
az adatokat, illetve a komp-
lett kerék árát, amely tartal-
mazza a felnit, a gumit és a 
szenzort is.

A választott méret opcionálisan 
tovább szűkíthető a Típus, Ka-
tegória, Márka, Terhelési- 
és Sebesség index szerint.



ALCAR BY SCHRADER - PLUG&DRIVE 
ELŐRE PROGRAMOZOTT SZENZOROK

LEGÚJABB GENERÁCIÓS TPMS SZENZOROK

AZONNAL HASZNÁLATRA KÉSZ

NINCS SZÜKSÉG PROGRAMOZÁSRA

LEGNÉPSZERŰBB OE SZERELÉS A 
PRÉMIUM AUTÓMÁRKÁK KÖRÉBEN

A LEGJOBB A MAGA NEMÉBEN

ÚJ
NÉPSZERŰ
MEGBÍZHATÓ
JÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY



A 3.D I M E N Z I Ó 
ÚJ 3D KONFIGURÁTOR, RENGETEG ÚJ FUNKCIÓVAL
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