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Distribúcia
budúcnosti
DRIVEN BY QUALITY

Originálny akumulátor
AGM Ultimate DAF vás nenechá
v zime mrznúť
Na akumulátor by ste sa mali vedieť spoľahnúť
za každých poveternostných podmienok. Okrem
štartovania vozidla zabezpečuje aj správne
fungovanie všetkých elektronických zariadení
počas nocovania vo vozidle. V prípade nákladných
vozidiel s veľkým množstvom spotrebičov, ktoré
majú veľkú spotrebu elektriny, vám odporúčame
maximálne spoľahlivé akumulátory AGM.
Ponúkame aj testery a nabíjačky, s ktorými udržíte
akumulátor v dobrom stave.

Originálny akumulátor AGM Ultimate DAF
•
•
•
•
•

Najnovšia technológia, vytvorená na vysokú spotrebu energie!
Až 6-krát dlhšia životnosť
Až 80 % hĺbka vybitia
Maximálna akceptácia nabíjania
Najvyššia odolnosť
voči otrasom

X

Dlhšia prevádzková životnosť
V porovnaní s tradičnými olovenými akumulátormi majú
akumulátory AGM (absorbed glass mat – s elektrolytom
nasiaknutým v sklenom rúne) vyššiu dostupnú kapacitu,
a v dôsledku toho aj dlhšiu prevádzkovú životnosť.
Originálny akumulátor AGM Ultimate DAF vydrží
až šesťkrát dlhšie! Umožní vám tak bez problémov
používať elektrospotrebiče náročnejšie na spotrebu,
ako je nezávislá klimatizácia, a to aj niekoľko nocí za
sebou. Medzi ďalšie výhody patrí krátky čas nabíjania a
extrémna odolnosť voči vibráciám, vďaka čomu možno
akumulátor namontovať na koniec podvozka. Originálny
akumulátor AGM Ultimate DAF naviac zabezpečuje
hlboké vybitie až do 80 %, čím vám poskytuje ešte
väčšiu kapacitu.
Vyhnite sa zbytočným prestojom
Ak chcete akumulátor zachovať v dobrom stave,
odporúčame ho testovať a nabíjať každé dva mesiace.
Ak napätie klesne pod 12,5 V, nabíjanie môže byť
dokonca nevyhnutné pre jeho správne fungovanie.
Okrem toho odporúčame mať pred zimnými mesiacmi
v zásobe dostatok akumulátorov. Týmto spôsobom
vás nikdy nič neprekvapí a predíde sa zbytočným
prestojom.
Náš kompletný sortiment akumulátorov,
nabíjačiek a testerov nájdete
parts.daf.com
v internetovom obchode DAF.

494,00 €
.

Číslo dielu
2183388

Originálny akumulátor DAF Endurance EFB
• Super Heavy Duty Professional
• Cirkulácia kyseliny zaisťuje dlhší
cyklus životnosti
• Navrhnuté na montáž na
koniec rámu
• Vynikajúca odolnosť
voči otrasom
• 100 % bezúdržbové

OD

238,00 €
.

Ah

Typ

Číslo dielu

190

1050

2167682

Akčná cena
238,00 €

240

1200

2167681

278,00 €

TRP Standard
• Vysoká štartovacia kapacita
• Pre ľahké úžitkové vozidlá

X

154,00 €
.

Číslo dielu
1526990

Ktorý DPF filter je lepší
pre vaše nákladné vozidlo
a životné prostredie?
V novom nákladnom vozidle DAF fungujú všetky diely v dokonalej harmónii. Pre čo najlepší výkon, maximálnu
dĺžku prevádzky a najnižšie náklady na kilometer. Neznačkové diely pre vozidlo DAF môžu vyzerať takmer
rovnako, ale nie je to tak. Pravdou je, že nákladné vozidlo DAF si zachová najlepší výkon vtedy, keď si v rámci
servisu a opráv vyberiete originálne diely DAF. Kilometer po kilometri. Originál nič neprekoná!
Ktorý filter pevných častíc je lepší pre vaše nákladné vozidlo a životné prostredie?
Správne fungujúci filter pevných častíc
(DPF) zabraňuje prestojom vozidla alebo
strate výkonu, zvýšenej spotrebe paliva
a vážnemu poškodzovaniu vozidla a
životného prostredia. Služba DAF DPF je
udržateľné riešenie, ktoré vám pomôže
udržať vaše náklady pod kontrolou a
dodržať zákonné emisné limity. V závislosti
od typu vozidla a jeho používania sa
interval výmeny filtra DPF pohybuje od

180 000 do 540 000 kilometrov. Bol
vytvorený jedinečný čistiaci a merací
program s certifikáciou DAF, ktorý
zabezpečuje efektívnu výmenu filtra
DPF. Služba DAF DPF zaručuje rovnakú
kvalitu ako pôvodný filter pevných častíc.
Náhradný filter DPF je k dispozícii na
inštaláciu hneď teraz.
www.originalnicneprekona.sk

POTREBUJETE
ĎALŠIE
INFORMÁCIE?
NASKENUJTE
KÓD!

Služby spoločnosti PACCAR Parts
pre vozové parky sú pre
vás k dispozícii aj v Dánsku
Viac ako 1 000 majiteľov väčších vozových parkov
už využíva služby spoločnosti PACCAR Parts
pre vozové parky (PPFS). Rozhodli sa pre jedno
kontaktné miesto na nákup dielov pre nákladné
vozidlá a prívesy a vďaka tomu majú všetko na
jednej faktúre. Zákazníci programu PPFS teraz
môžu využívať vynikajúce služby a podporu, ktorú
ponúka tento program, aj v Dánsku.
Využite sieť bez hraníc
Servisní díleri programu PPFS sú rozptýlení po celej
Európe, takže nech ste vy alebo váš vodič kdekoľvek,
vždy tu môžete nájsť niektorého zo servisných dílerov. V
Dánsku sa k programu PPFS teraz pripojilo prvých päť
servisných dílerov DAF. To znamená, že európska sieť
servisných dílerov zapojených do programu dosiahla
620 členov. V súčasnosti sa program PPFS vzťahuje asi
na 280 000 vozidiel od spoločnosti DAF a nákladných
vozidiel iných značiek, pričom toto číslo sa stále zvyšuje.

Jeden program, jedna maximálna cena,
jedna faktúra
Program PPFS bol v Európe zavedený pred viac ako
desiatimi rokmi s cieľom poskytovať diely a služby
vlastníkom väčších vozových parkov. Zákazníci
programu PPFS majú u zúčastnených servisných
dílerov DAF pevné ceny, a to za služby v dielni, ako aj
za náhradné diely zakúpené v predajni. Ďalšou výhodou
programu PPFS je zjednodušenie administratívnych
postupov. Zákazníci programu PPFS dostávajú jeden
účtovný výkaz za dané obdobie vo svojom vlastnom
jazyku a svojej mene. A môžu sa spoľahnúť na
vynikajúce úverové služby.
Jedno kontaktné miesto
Ste zákazníkom programu PPFS? Odteraz môžete v
Dánsku počítať s jediným kontaktným miestom, na
ktorom si môžete kúpiť diely pre nákladné vozidlá aj
prívesy, ako aj dielenské vybavenie. Budete tak mať
lepšiu kontrolu nad nákladmi na opravy a skladovými
dielmi pre celý váš vozový park.

BODY

NA REKLAMNÝ
TOVAR

Akcia s možnosťou ušetriť v internetovom
obchode spoločnosti DAF pre rok 2022
Keď si teraz objednáte tovar z internetového
obchodu DAF, získate úchvatné bonusy. Pri
každom nákupe online automaticky dostanete
reklamné body, ktoré môžete uplatniť v obchode
s reklamným tovarom DAF. Čo by ste povedali,
keby ste k brzdovým kotúčom dostali aj zmenšený
model XG+? Alebo spolu s akumulátorom získate aj
pohodlnú softshellovú bundu DAF? Alebo by ste si
radšej našetrili body na tričká, čiapky alebo mikiny
DAF či niektorý iný obľúbený výrobok? Určite
si vyberiete. Navyše prvých 1 500 bodov od nás
dostanete ako darček.

výrobky DAF, ktoré môžu byť výborným darčekom pre
vás alebo niekoho iného.

Nepremeškajte príležitosť ušetriť
V úsporách môžete pokračovať do konca tohto roka,
preto nečakajte príliš dlho a využite skvelé reklamné

Prečítajte si všetky informácie
o tejto propagačnej akcii
v internetovom obchode DAF.

Aktivujte si svoj účet, získavajte body a vymeňte
ich za odmeny
Ak sa chcete zapojiť do akcie pre rok 2022 s
možnosťou ušetriť, v nákupnom košíku v internetovom
obchode DAF zadajte aktivačný kód. Pomocou tohto
kódu si môžete vytvoriť účet v obchode s reklamným
tovarom DAF, v ktorom môžete
priamo uplatniť svoje uložené body.
Chcete sa dozvedieť viac?

Dvojnásobok reklamných
bodov za akumulátory
BODY

NA REKLAMNÝ
TOVAR

Od 17. októbra do 18. novembra 2022 môžete pri
nákupe akumulátorov ešte rýchlejšie našetriť body
na bezplatné reklamné predmety DAF. Je to preto, že
webový obchod DAF v obmedzenom období ponúka za
nákup akumulátorov dvojnásobok reklamných bodov.

VYDAJTE SA V ÚSTRETY BUDÚCNOSTI BEZ EMISIÍ

Spoločnosť DAF UK vybraná
na vládny projekt s elektrickými
nákladnými vozidlami
Prechod na dopravu bez emisií naberá na intenzite. Tempo sa v jednotlivých európskych krajinách
líši, ale cieľ je jasný pre všetkých: spoločne musíme smerovať k udržateľným dopravným riešeniam,
ktoré nezaťažujú našu planétu. Spoločnosť DAF so svojimi novými elektrickými nákladnými vozidlami a
nabíjačkami PACCAR už naberá smer v ústrety budúcnosti bez emisií. Spoločnosť DAF sa stará o prepravu
od A po Z a ponúka kompletný balíček. O získané skúsenosti sa radi podelíme – ako tomu bolo aj pri
nedávnom projekte v Spojenom kráľovstve.
Ideálny partner
V lete 2021 Ministerstvo dopravy a inovácie Spojeného
kráľovstva vyzvalo trh, aby prišiel s inteligentnými
riešeniami v oblasti elektronickej dopravy. Riešeniami,
ktorými sa môžu vládne rezorty inšpirovať. „DfT
(Ministerstvo dopravy vlády Spojeného kráľovstva)
spúšťa proaktívnu kampaň zameranú na to, aby
dopravcovia pochopili náklady a podmienky potrebné
na zavedenie vozidiel s nulovými emisiami,“ hovorí
Adam Bennett, manažér pre EV a udržateľnosť v
spoločnosti DAF UK. „Cieľom je podporiť odvetvie
dopravy pri prechode na plne elektrické nákladné
vozidlá. Dovtedy sa nachádzame v prechodnej fáze,
v ktorej chcú vládne rezorty získať skúsenosti s
dopravnými riešeniami s nulovými emisiami. Spoločnosť

DAF bola pre tento projekt vybraná vďaka praktickým
skúsenostiam s elektrickými nákladnými vozidlami,
skvelej nabíjacej infraštruktúre a servisu“.
Kompletný balíček
Dvadsať elektrických nákladných vozidiel LF
vyrobených spoločnosťou Leyland Trucks a 14
príslušných nabíjacích staníc PACCAR sa tak
stalo súčasťou projektu na testovanie elektrických
nákladných vozidiel s akumulátorom (Battery Electric
Truck Trial, BETT). Distribučné vozidlá využíva na 13
lokalitách národná zdravotná služba a niektoré miestne
orgány na zásobovanie škôl a napríklad na zber
odpadu. Na toto testovanie bol vyčlenený rozpočet vo
výške 10 miliónov GBP.

Bennett: „Testovanie sa začalo v apríli a spoločnosť DAF
zohrávala v prípravnej fáze zásadnú úlohu. A to nielen
tým, že poskytla nákladné vozidlá a kompletný rad
nabíjačiek PACCAR, ale aj odbornými skúsenosťami. Pre
každého používateľa bolo vopred zmapované optimálne
plánovanie cesty a infraštruktúra nabíjania. Spoločnosť
DAF potom koordinovala jej inštaláciu. Teraz, vo fáze
prevádzky, spoločnosť DAF zároveň poskytuje servis
týchto nabíjacích saníc. Je to kompletný balík. Údaje
zozbierané z nákladných vozidiel nám ukážu, ako
môžeme ďalej zlepšovať elektrickú dopravu v Spojenom
kráľovstve. Zároveň sme veľmi transparentní, pretože
veľká časť informácií sa zverejňuje pre verejnosť na
špecializovanej internetovej stránke.“
Školenie servisných dílerov a používateľov
Časť dotácie sa využíva na školenie servisných dílerov a
používateľov, pretože efektívne používanie elektrických
nákladných vozidiel a nabíjacích systémov je pre
väčšinu z nich novinkou. Ako hovorí Bennett, „je to

otázka iného pohľadu na vaše požiadavky na dopravu
a treba si na to trochu zvyknúť. Nabíjacia infraštruktúra
je v tejto súvislosti ešte stále v plienkach, čo je jeden

„Teraz, keď už sú vozidlá v prevádzke,
spoločnosť DAF poskytuje aj servis pre
nabíjacie stanice. Je to kompletný balík.“
z faktorov, kvôli ktorým je potrebné rozmiestnenie
vozového parku naplánovať inak ako za bežných
okolností. Jazda s elektrickým vozidlom sa takisto líši
od toho, na čo sú vodiči pravdepodobne zvyknutí.
Na prvom mieste je bezpečnosť cestnej premávky
a našich ľudí. Servisní dealeri a ich zamestnanci sú
školení spoločnosťou DAF, aby mohli opravy a údržbu
elektrických nákladných vozidiel vykonávať bezpečne
a s potrebnými odbornými znalosťami a aby sa
každé vozidlo mohlo používať bez akýchkoľvek obáv.
Dosiahnutie udržateľnosti odvetvia dopravy je dlhodobý
projekt, ale sme na správnej ceste.“

Dve elektrické nákladné vozidlá DAF CF odvedú prácu štyroch naftových nákladných vozidiel
Aj spoločnosť DSV Air & Sea Nederland chce prispieť k ekologizácii odvetvia dopravy. Spoločnosť investovala do
dvoch elektrických nákladných vozidiel DAF CF a súvisiacej nabíjacej infraštruktúry PACCAR. Tú tvoria dve nabíjacie
zariadenia. Nabíjacie systémy sú napájané výlučne solárnymi panelmi. Maximálna nabíjacia kapacita je 350 kWh, čo
je viac ako väčšina elektrických nákladných vozidiel dokáže v súčasnosti využiť. Je to investícia do budúcnosti. Ak
sa nabíjajú obe nákladné vozidlá súčasne, každá stanica poskytuje kapacitu maximálne 175 kWh.
Nabíjanie prebieha počas nakladania a vykladania, keďže nákladné vozidlá sú v doku dosť dlho na to, aby sa
dostatočne nabili. Gijs Peeters, riaditeľ pre leteckú nákladnú dopravu spoločnosti DSV Air & Sea Nederland, hovorí:
„Nákladné vozidlá bývajú zvyčajne po príchode nabité na 40 %. V takom prípade je možné ich približne za hodinu
nabiť až na 80 %. V budúcnosti keď budeme prepravovať letecký náklad na letisko Schiphol, ich môžeme cez noc
nabíjať na susednej nabíjacej stanici v Schiphole. Odpojíme pritom jednotku ťahača od prívesu, aby sa elektrický
model DAF CF mohol nabíjať dve hodiny. To znamená, že tieto dve elektrické nákladné vozidlá nám umožnia
najazdiť toľko ako štyri naftové nákladné vozidlá“.

Video: „Doprava s ohľadom na prírodu spoločnosti DSV v Eindhovene“

Začnite s novým modelom DAF XD
Model DAF XD tiež obsahuje sortiment príslušenstva, ktoré potvrdzuje kvality vozidla DAF,
na aké ste zvyknutí.
Majte prehľad o všetkom
• Kamerové a monitorovacie systémy DAF:
pomáhajú vám a iným účastníkom cestnej
premávky bezpečne sa pohybovať rušnými
ulicami mesta.
• Nočný zámok DAF: dokáže odolať veľkej sile
aplikovanej zvonka a umožňuje tak vodičovi
zahodiť starosti a oddýchnuť si, nech je
kdekoľvek.
Vychutnajte si pohodlie na ceste
Nový model DAF XD je pri jazde rovnako pohodlný ako
ostatné nákladné vozidlá DAF novej generácie.
• Dverové veterné deflektory DAF: vylaďte
svoj zážitok z jazdy do detailov a eliminujte hluk
spôsobený vetrom pri jazde s otvoreným oknom.
• Odolná a robustná slnečná clona DAF blokuje
priame slnečné svetlo, napríklad keď sa slnko už
skláňa k obzoru.
• Poťahy sedadiel DAF: postarajú sa o elegantný
vzhľad vašej kabíny. Sú označené logom DAF a
majú rovnakú farbu ako pôvodné sedadlá, ktoré,
mimochodom, ponúkajú najlepšiu polohu na
sedenie vo svojom segmente.
• Textilné a gumové rohože DAF: udržujú interiér
kabíny v špičkovom stave. Patentovaný montážny
systém zabezpečuje, že rohože zostanú na
svojom mieste.

• Nezávislá klimatizácia DAF Ultimate Cool:
garantuje príjemnú teplotu počas prestávok a
počas nakladania a vykladania.
Stvorený pre náročné úlohy
Nový model DAF XD je univerzálne distribučné nákladné
vozidlo, ktoré sa nezľakne žiadnej výzvy.
• Hydraulické súpravy DAF: umožňujú využívať
ďalšie funkcie a rôzne typy nadstavieb, ako je
sklápačka, posuvná podlaha alebo žeriav.
• Pracovné svetlo DAF: tento mimoriadne výkonný
zdroj svetla je vodotesný, ľahký a jednoducho sa
montuje.
• Svetelná lišta DAF: poskytuje dodatočné
osvetlenie v prednej časti vozidla. Táto odolná
svetelná lišta je teraz dostupná aj pre nový model
DAF XD. Dodáva sa s káblom a upevňovacou
koľajničkou pre flexibilnú konfiguráciu svetiel,
reflektorov a majákov.
S novým modelom DAF XD budete skrátka
neprehliadnuteľní!

Pozrite si všetko príslušenstvo novej generácie DAF tu. Objednajte si ho priamo
v internetovom obchode DAF alebo sa obráťte na nás a my vám radi pomôžeme.

www.startthefuture.com/sk-sk/prislusenstvo

Objavte hodnotu zmluvy o oprave a
údržbe MultiSupport od spoločnosti
DAF
Discordia je prepravná spoločnosť, ktorá bola založená
v bulharskom meste Varna v roku 1992. Od svojich
začiatkov, keď mala k dispozícii len dve skromné
dodávky, sa firma rozrástla na významného
medzinárodného prepravcu. Discordia má viacero
pobočiek vo východnej Európe a pôsobivý vozový
park zahŕňajúci takmer 1 100 nákladných vozidiel
a 1 500 zmluvných vodičov. A čo stojí za úspechom
tohto dynamického podniku? Inovatívny obchodný
model a sofistikovaná partnerská stratégia.
Zdravý rast
Okrem medzinárodnej cestnej dopravy je spoločnosť
Discordia významným hráčom aj v železničnej a
leteckej doprave. Marin Kachakov je od marca 2021
vedúcim oddelenia technickej podpory a kontroly tohto
bulharského dopravného giganta. Spoločnosť Discordia
mimoriadne prosperuje a rozširuje svoj vozový park
rýchlejšie, ako sa očakávalo – ako vysvetľuje Kachakov,
„Na začiatku reagoval trh obmedzovaním. Počas
prvých mesiacov roku 2020 bolo veľa neistoty, pretože
hranice boli kvôli pandémii zatvorené. Situácia sa
však rýchlo zlepšila, a v dôsledku toho sme pristúpili
k výraznému rozšíreniu nášho vozového parku. V roku
2020 sme mali približne 700 vozidiel, teraz sa blížime
k počtu 1 100 nákladných vozidiel. Viac ako polovica
z nich pochádza od spoločnosti DAF, hoci sme s ňou
začali spolupracovať až v roku 2018. Len tento rok
spoločnosť Discordia už kúpila 160 nákladných vozidiel

Marin Kachakov, manažér
oddelenia technickej
podpory a kontroly
„Rozhodli sme sa pre
program DAF MultiSupport,
pretože pre nás znamená
istotu a maximálnu
spoľahlivosť vozidiel.“

DAF novej generácie.“
Istota vyplývajúca z programu DAF MultiSupport
Mnohí prepravcovia s veľkým vozovým parkom majú
vlastnú dielňu s vlastnými servisnými technikmi.
Spoločnosť Discordia však tento prístup nezvolila –
namiesto toho sa úplne spolieha na odborné skúsenosti
servisných dílerov svojich značiek. „Discordia sa
zameriava výlučne na svoju hlavnú činnosť – dopravu.
Všetky okrajové problémy riešime s našimi partnermi.
Rozhodli sme sa pre program DAF MultiSupport,
pretože pre nás znamená istotu a maximálnu
spoľahlivosť vozidiel. So všetkými opravami a údržbou
sa obraciame na servisného dealera DAF. Do nášho
vozového parku pridávame len nové vozidlá a bežne
ich využívame tri roky. Boli sme prvým prepravcom v
Bulharsku s takouto stratégiou.“

Naplnené očakávania
Spoločnosť Discordia si vybrala najkomplexnejšiu
zmluvu o oprave a údržbe pre všetky svoje nákladné
vozidlá DAF, DAF MultiSupport Full Care. Tento balík
poskytuje komplexnú preventívnu údržbu a všetky
potrebné opravy pre celé vozidlo vrátane opotrebenia
dielov, cestnej asistenčnej služby a povinných
kontrol. Toto všetko by malo zaistiť čo najvyššiu
bezporuchovosť vozidla. Ako hovorí Kachakov: „Takáto
zmluva vyzerá skvele na papieri, ale jej skutočnú cenu
spoznáte až vtedy, keď ju uplatníte v praxi. Môžem
povedať, že náš servisný dealer DAF jednoznačne spĺňa
naše očakávania. Čas odozvy je vynikajúci a to isté
platí aj pre dostupnosť servisných technikov a dielov.
Zároveň pozorne počúvajú naše požiadavky.“

Inovácia ako faktor úspechu
Spoločnosť Discordia patrí z hľadiska veľkosti
vozového parku a rastu medzi popredné spoločnosti
na dopravnom trhu. Kachakov s nadšením vysvetľuje
faktory stojace za jej úspechom, pričom tvrdí:
„Využívame nové technológie. Či už ide o naše
nákladné vozidlá, logistické systémy, alebo spôsob
komunikácie so zákazníkmi a vodičmi. Myslím si, že
sme boli dokonca prvým prepravcom v Bulharsku,
ktorý začal používať systém na správu vozového
parku. A napokon fungujeme v súlade s filozofiou
zoštíhľovania, ktorá nás robí ako organizáciu
pohotovými. Presne to ako dopravca potrebujete.“

DAF MultiSupport: sila medzinárodnej siete služieb
DAF MultiSupport ponúka neobmedzený servis a maximálnu flexibilitu. Naše zmluvy
o opravách a údržbe boli vytvorené s cieľom udržiavať váš vozový park v optimálnom
stave a ďalej predlžovať prevádzkyschopnosť vozidiel. Využite výkonnú sieť oficiálnych
servisných dílerov DAF a zverte im svoje vozidlá na najmenej 1 000 miestach v celej Európe.
Vždy existuje riešenie šité na mieru, od balíkov určených len na údržbu až po komplexné
programy, pre všetky aplikácie vozidiel a s dĺžkou až do osem rokov. Zmluva o opravách a
údržbe DAF MultiSupport znižuje vaše riziká a pomôže vám mať náklady pod kontrolou.
Pozrite sa na všetky balíky opráv a údržby DAF MultiSupport tu.

Kompletný sortiment osvetlenia
prívesu Aspöck je teraz dostupný
v internetovom obchode DAF
Za kabínou vedie Aspöck
Desaťročia skúseností vyústili do vzniku tejto
prvotriednej značky, ktorá produkuje vysokokvalitné
svetelné zdroje LED, vnútornú kabeláž a konektory. Ak
máte striktné požiadavky na bezpečnosť a viditeľnosť
prívesu, odolné osvetlenie od spoločnosti Aspöck je tou
správnou voľbou pre všetky typy prívesov.

Diely ľahko vyhľadáte a objednáte
v internetovom obchode DAF
Celý rad riešení osvetlenia od spoločnosti Aspöck si
teraz môžete objednať v internetovom obchode DAF. Ak
máte akékoľvek otázky týkajúce sa osvetlenia prívesu
alebo nákladného vozidla, neváhajte nás kontaktovať.
Sme tu pre vás.

parts.daf.com

TD2210SK

Zoznámte sa s reklamnou kolekciou značky
DAF na leto v obchode dafshop.com

Špeciálne ponuky platia do 31. decembra 2022.. Uvedené ceny sa vzťahujú na čísla dielov zobrazené tučným písmom, sú to
maximálne ceny a sú bez DPH. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien, textu a obrázkov.

