
KATALOG TECDOC

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

Nové díly HELLA bez zálohy snadno a na 
první pohled identifikujete i v katalogu 
TecDoc. U výrobků je za tímto účelem 
uveden jednoznačný dodatek „NOVÝ DÍL 
BEZ ZÁLOHY“.

8EL 011 710-641 Alternátor, NOVÝ DÍL BEZ ZÁLOHY  
Kód motoru: G9T710, 
napětí: 14 V, dobíjecí proud alternátoru: 125 A, počet žeber: 6,  
ø řemenice: 49 mm, řemenice: pro klínový žebrovaný řemen 

Alternátor

BALENÍ
Grafické řešení obalu se liší od výrobků 
z řady HELLA VALUEFIT: Příslušné startéry 
a alternátory od teď nabízíme ve známém 
žlutomodrém obalu HELLA:

STARTÉRY  
A ALTERNÁTORY

NYNÍ 3 ROKY  
ZÁRUKY
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KVALITA V ZAMĚŘENÍ
NOVÉ DÍLY HELLA BEZ ZÁLOHY

FAKTA PŘEDNOSTI

1 1Výrobky z dosavadního sortimentu 
HELLA VALUEFIT nabízíme od teď 
pod názvem „Nové díly HELLA bez 
zálohy“.

2 2

3 3

Sortiment zahrnuje přes 1 100 
objednacích čísel pro osobní 
i užitkové automobily s  pokrytím 
více než 80 procent trhu.

Všechny nové díly bez zálohy 
jednoznačně poznáte podle obalu 
a jasného označení v TecDocu. 

ZÁRUKA NA DÍLY

NAVAZUJÍCÍ ZÁRUKA
Prodávající společnost z koncernu HELLA 
poskytuje v návaznosti na zákonnou 
dvouletou záruku dobrovolnou doplňkovou 
záruku, která ji prodlužuje o další rok.

MIMOŘÁDNÝ ROZSAH 
Kromě ceny dílu pokrývá záruka také 
následné náklady až do hodnoty 250 eur.

BEZ KOMPLIKACÍ 
Vyřízení záruky probíhá přímo u příslušného 
prodejce na základě standardních dokladů.
  
www.hella.com/startersalternators

Ověřená kvalita: Všechny nové díly 
HELLA bez zálohy splňují vysoké 
požadavky na kvalitu stanovené 
kompetenčním střediskem 
společnosti HELLA.

Snadná manipulace: Díky zrušení 
systému záloh není zapotřebí vracet 
staré díly.

3 roky záruky:
Tříletá záruka platí pro všechny 
startéry a alternátory HELLA bez 
zálohy, zakoupené od října 2018!


