
1. 6. 2019
9:30 - 19:00 hod.

PVA EXPO PRAHA
Hala č. 3, 4 a 6

VElEtRH PRO 
cElOu ROdinu

POZVÁNKA



VElEtRH StAHlGRuBER
EXPO 2019

… VELETRH DODAVATELŮ AUTODÍLŮ A SERVISNÍHO VYBAVENÍ JE ZPĚT!

TENTOKRÁT VĚTŠÍ A JEŠTĚ ATRAKTIVNĚJŠÍ. 

Během veletrhu na Vás čekají atraktivní veletržní nabídky, interaktivní workshopy  
na stáncích dodavatelů a možnost uplatnění voucherů z Jarní akce s vyšší hodnotou.
Pro Vaše děti je připraven dětský svět s pořádnou dávkou zábavy  
a pro dámský doprovod relax zóna se zkrášlujícími procedurami.
Opět se můžete těšit na vynikající občerstvení. 

tohle všechno a mnoho dalšího je pro Vás připraveno 1. 6. 2019  
na výstavišti v pražských letňanech.

Těšíme se na Vás!
Váš StAHlGRuBER tým

Zaregistrujte si včas svou účast  
na stakis.stahlgruber.cz
nebo prostřednictvím svého obchodního  
zástupce.



VELETRH PRO cELOU RODINU

 � Prestižní značky pod jednou střechou
 � interaktivní prezentace a workshopy  
  přímo na stáncích vystavovatelů
 � Speciální veletržní nabídky 
 � tombola s atraktivními cenami 
 � dětský svět spojený s oslavami  
  Mezinárodního dne dětí
 � Relaxační zóna pro ženy
 � Bohaté občerstvení pod záštitou  
  Stones catering 



  

EXPO 2019
VELETRH DODAVATELŮ 

AUTODÍLŮ A SERVISNÍHO 
VYBAVENÍ

a další...



  

VDO TPMS GO 
Aktivace tPMS senzorů  

pro všechny výrobce osobních  
a lehkých užitkových vozidel  

Jednoduchá aktualizace databáze 
pomocí Pc.

Obj. číslo: 11201771

7 799 Kč

VýBěR z tOP 
nABídky:

VySOká 
kVAlitA 

zA SuPER cEnu
+ 

mnohem více přímo na EXPO 2019
tato nabídka je platná pouze na veletrhu EXPO 2019.
ceny jsou uvedeny bez dPH. 

DIAGNOSTIKA 
BOScH KTS 460 
(DcU 100 + KTS 560)

Mobilní sada pro diagnostiku 
řídicích jednotek. Pro plnou 
funkčnost zařízení je potřeba  
zakoupit odpovídající licenci  
k softwaru ESi[tronic] 2.0

Obj. číslo: 10878890

89 990 Kč

VYBAVENý DÍLENSKý 
VOZÍK KS TOOLS RAcING 

- SPEcIAL cZ EDITION
5 zásuvek, včetně 393 kusů  

prémiového nářadí. 
+ ZDARMA sada 10 mm bitů. 

Obj. číslo: 11247715

19 850 Kč

MYcÍ STŮL M
Mycí stůl iBS Scherer  

s velkou pracovní plochou  
ve výšce pracovního stolu.  

ideální k čištění zvlášť  
rozměrných a těžkých dílů.  

670x1145x1050 mm.

Obj. číslo: 10961083

14 500 Kč
VYVAŽOVAČKA 

cEMB KOL ER-10
kompaktní 3d vyvažovací stroj  

s dotykovým displejem pro osobní  
a luV. S volitelným příslušenstvím, 

vhodný i pro motocyklová kola.

Obj. číslo: 11217878

28 900 Kč

+



ZÍSKEJTE HODNOTNé VOUcHERY  
ZA NÁKUP U NÁS

VOUcHERY JSOU PLATNé NA NÁKUP 
cELéHO SORTIMENTU GARÁŽOVé  
TEcHNIKY Z NABÍDKY STAHLGRUBER

SPEcIÁLNÍ BONUSY  
PřI UPLATNĚNÍ VOUcHERŮ  
PřÍMO NA VELETRHU  
EXPO 2019

SPEcIÁLNÍ NABÍDKY  
SERVISNÍHO  
VYBAVENÍ

Více informací o jarní akci naleznete po přihlášení do StAkisu
nebo u našich obchodních zástupců.

JARNÍ A
KcE

1. 
3. 

- 2
4. 

5. 
20

19

Standardní  
hodnota: 

n
EB

O

HODNOTA NA  
EXPO 2019

3.000 kč 4.000 Kč
6.000 kč 7.500 Kč

10.000 kč 12.000 Kč
13.000 kč 15.000 Kč
15.000 kč 18.000 Kč
40.000 kč 50.000 Kč

HODNOTY  
VOUcHERŮ  

V RÁMcI JEJIcH  
UPLATNĚNÍ:



 � JARní AkcE (dále AkcE) trvá od 1. 3. do 24. 5. 2019.
 � informace o akci naleznete po přihlášení do StAkisu, pod záložkou StG info.
 � AkcE je určena a platí pro stávající registrované zákazníky StAHlGRuBER cz s.r.o. (dále StG) a APM Automotive s.r.o. (dále APM), kteří nejsou 
v období AkcE u StG a APM zároveň zapojeni do programu a jiných akcí podobného charakteru, nekompatibilních či jakkoliv kolidujících s Akcí.

 � AkcE je určena rovněž pro nové zákazníky, kteří se v průběhu trvání AkcE zaregistrují jako zákazníci StG nebo APM.
 � zákazník StG a APM se neúčastní AkcE automaticky, ale musí se do AkcE zaregistrovat jedním z následujících způsobů: 
a) prostřednictvím elektronického katalogu StAkis, pod záložkou StG info 
b) přímo prostřednictvím obchodních zástupců StG nebo APM 
c) přímo prostřednictvím vedoucích poboček (prodejen) StG nebo APM

 � každý do AkcE přihlášený stávající i nový zákazník StG nebo APM dostane v Akci nastaveny individuální cílové obraty pro získání jednotlivých odměn.
 � konkrétní výši svých individuálních obratů v Akci má účastník AkcE zobrazenu po přihlášení do StAkisu, pod záložkou StG info  
nebo mu ji sdělí operátor na pobočce či příslušný obchodní zástupce StG a APM.

 � do obratu AkcE je zahrnutý standardní sortiment zboží StG a APM s výjimkou servisního vybavení, garážové techniky, marketingových 
odměn, ostatních specifikovaných skupin a zboží zařazeného v nekompatibilních akčních nabídkách.

 � do obratu AkcE bude započítáno zboží dodané a vyfakturované od StG a APM účastníkovi AkcE v období trvání AkcE.
 � Obrat uskutečněný v rámci plnění AkcE, nebude započítaný do plnění bonusových smluv (s výjimkou investičních smluv  
a smluv na bonusové balíčky StAkis).

 � Odměny budou účastníkům AkcE po splnění všech podmínek vydávány od následujícího měsíce po skončení AkcE  
a to formou voucheru (s platností do 30. 6. 2019) na slevu při nákupu vybavení autoservisu.

 � Podmínkou pro získání odměny je uhrazení všech závazků účastníka AkcE vůči StG a APM z minulých období  
i vzniklých v průběhu trvání AkcE.

 � na odměny v Akci nevzniká právní nárok.
 � StG a APM si jako vyhlašovatelé AkcE vyhrazují právo v odůvodněném případě Akci zkrátit, přerušit,  
zrušit nebo jinak upravit její pravidla a také právo zákazníka do AkcE nepřijmout či ho z AkcE  
v jejím průběhu vyloučit.

 � StG a APM si jako vyhlašovatelé AkcE vyhrazují právo na změny a případné tiskové chyby  
v rámci reklamní podpory AkcE.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA JARNÍ AKcE:

ZÚČASTNĚTE  
SE JARNÍ AKcE  

A UŽIJTE SI EXPO 2019 

NAPLNO!



www.stahlgruber.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

PVA EXPO PRAHA, Hala č. 3, 4 a 6 •  Beranových 667  • 199 00 Praha 9 - letňany
Sobota, 1. června 2019, 9:30 - 19:00 hod.

Google mapy:

Zaregistrujte si včas svou účast na stakis.stahlgruber.cz
nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce.


