Rabaty - firmy zewnętrzne

W tym dziale znajdziecie dane firm, które wyraziły chęć współpracy z Naszym Klubem na
zasadzie udzielania rabatów Klubowiczom na zakupione u nich towary. Robiąc zakupy w takim
sklepie czy osobiście czy przez internet Klubowicze powinni powołać się na Klub
MitsuManiaków oraz pokazać swoją KARTĘ KLUBOWĄ aby uzyskać rabaty. W przypadku
jakichkolwiek problemów z uzyskaniem rabatów prosimy o kontakt z Patrykiem Schultz
(Firebee)

ROTA WHEELS POLSKA

Producent felg aluminiowych dla naszych aut.

Fabryka Rota powstała w 1976 roku przy współpracy z firmą FPS - Fratelli Pedrini Sarezzo.
Zatem już na starcie posiadała bogate tradycje w dziedzinie felg aluminiowych dostarczając
obręcze dla takich producentów jak Alfa Romeo, BMW, Citroen, Ferrari, Ritmo Abarth, Ford,
Innocenti/Mini, Lancia, Peugeot and Porsche (914).

Stały rabat dla członków klubu na nasze produkty to 10%
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biuro@rota24.pl tel.: (81) 473 20 90 Mobile: 662 030 661 www.rota-wheels.pl
w.facebook.com/RotaFelgi

https://ww

ROTINGER

ROTINGER to polska marka tarcz i bębnów hamulcowych firmy Union Parts Sp. z o.o. obecna
na rynku od 2007 roku. Nasza oferta obejmuje ponad 1200 referencji tarcz i bębnów
hamulcowych do najbardziej popularnych marek samochodów osobowych i dostawczych (około
95 % pokrycia europejskiego parku samochodowego). Posiadamy również szeroką ofertę tarcz
High Carbon (ROTINGER High Performance) oraz tarcz tuningowych o atrakcyjnym
wzornictwie i unikalnych właściwościach skierowanych dla wymagających użytkowników.

Stały rabat dla członków klubu na nasze produkty to 5%
Nasza infolinia dostępna jest pn.-pt. w godz. 8.00 – 18.00
9950190

Tel : 14 6996111 601070182 53

Mail:
b2c@rotinger.pl
Nasi eksperci służą pomocą przy doborze oraz weryfikacji części układu hamulcowego.

GLANCUŚ AUTO DETAILING & SPA
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Dla MitsuManiaków 15% na wszystkie usługi oprócz:

- na powłoki ceramiczne 10%
GLANCUŚ Auto Detailing & Spa
Żerdź 7a

24-103 Żyrzyn woj. Lubelskie
tel. 663 719 559
fb: https://www.fac ebook.com/GlancusDetailing/

Â

MOTOCOM.PL

Zapewniamy szeroki wybór części oryginalnych i zamienników, o czym możecie przekonać się
podczas kontaktu z naszym wyspecjalizowanym doradcą dostępnym pod poniższymi
kontaktami.

Specjalnie dla wszystkich MITSUMANIAKÓW przygotowaliśmy specjalną ofertę:
- 25% RABATU na wszystkie części
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- dedykowaną profesjonalną obsługę telefoniczną na zamówienia części i akcesoriów
samochodowych do Waszych aut
- realizację indywidualnych zamówień na trudno dostępne części
- wyceny części i zamienników w poszukiwaniu optymalnego ekonomicznie rozwiązania
bez kompromisów jakościowych

Wystawiamy pełne faktury VAT bezpośrednio na kupującego

Zapraszamy do kontaktu z nami w godzinach 9:00 – 17:00

Jeśteśmy dostępni pod numerem telefonu: 508 372 370

lub pod adresem email: sklep@motocom.pl

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA NA HASŁO "MITSUMANIAKI"

Â

Hipol sp. z o.o.

Â

Lider polskiego rynku części do japońskich, koreańskich i amerykańskich samochodów importer i dystrybutor. Spółka założona w 1991r.
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Specjalnie dla klubowiczów rabat 15% w naszym sklepie internetowym: sklep.hipol.pl - aby
otrzymać kod rabatowy należy wysłać maila na
bok@sklep.hipol.pl
i powołać się na
mitsumaniaki.com

Szeroki asortyment części silnikowych i eksploatacyjnych

Darmowa wysyłka przy zakupach powyżej 200 zł ! Tanie koszty wysyłki poniżej tej kwoty lub
odbiór osobisty w Warszawie.

Zapraszamy serdecznie !

Lewian - hamulce

Jesteśmy firmą specjalizującą się w układach hamulcowych, zajmujemy się tym już od ponad
20 lat. Od 1995 roku jesteśmy oficjalnym dystrybutorem niemieckiej marki Zimmermann
produkującej tarcze, które na dzień dzisiejszy należą do najwyższej półki na polskim rynku. Od
kilku lat Zimmermann poszerzył swoją ofertę o klocki hamulcowe, które również cieszą się
dobrą opinią na naszym rynku. Oczywiście oprócz tarcz i klocków ofercie posiadamy szeroką
ofertę innych elementów układów hamulcowych wiodących producentów. Stopniowo
poszerzamy również swoją ofertę o elementy zawieszenia.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:
www.sklep.lewian.pl
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Rabatu udzielamy w zależności od wartości zamówienia ale dla Mitsumaniaków zapewniamy
podstawowy rabat 7%, który oczywiście rośnie wraz z wartością zamówienia.

Andrzej Dylewski
660 559 920
63 270 10 66

adam@lewian.pl

AUTOKLIMATYZACJA
Zapraszamy Państwo do zakupów w naszym sklepie internetowym www.autoklimatyzacja.pl .
Zajmujemy się od wielu lat serwisowaniem klimatyzacji samochodowej oraz handlem częściami
zamiennymi i wyposażeniem dla serwisów. Jesteśmy jedynym dystrybutorem internetowym
f-my. POLCAR i we współpracy z tą firmą rozwijamy asortyment części dostępnych w zakresie
termiki samochodowej ze szczególnym uwzględnieniem klimatyzacji samochodowej. Dla
Mitsumaniaków jesteśmy skłonni dać 30% rabat na napełnienia, 15% na robociznę, 20 % na
części. Serdecznie zapraszam do zapoznania się bliżej z naszą ofertą. Adam Leonhard 0
501 144 069 ----------------------------------------- AUTOKLIMATYZACJA ul.
Puławska 470 02-884 Warszawa
tel. (022) 290 44 41 0 501 144 069

BrakeParts

ÂÂÂÂ
Zajmujemy się głównie częściami układu hamulcowego - tarcze, klocki, szczęki, płyny, smary,
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przewody itd. Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy sportowe wkładki powietrza Pipercross
oraz K&N. Możemy zaproponować 5% rabatu od naszych cen detalicznych widocznych na
stronie http://www.brakeparts.pl oraz od cen filtrów Pipercross (od cennika zamieszczonego
na stronie
http://www.halpor.pl/kat/pipercross_2012.rar ) W
ofercie hamulców posiadamy produkty takich firm jak -Zimmermann (
http://www.otto-zimmermann.pl
) -ATE (
http://www.ate-brakes.com
) -EBC Brakes (
http://www.ebcbrakes.pl
) -Black Diamond (
http://www.blackdiamondperformance.com
) -Hawk Performance (
http://www.hawkperformance.com
) -SP Performance (
http://www.sp-performance.com
) -MOV'IT (
http://www.movitbrakes.com
) -DBA (
http://www.dba.com.au
) -Tarox -Mikoda -Hel Zapraszam do zapoznania się z ofertą http://www.brakeparts.pl

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA DULIAN

Zapraszamy wszystkich Klubowiczów do zapoznania się z ofertą Hurtowni Motoryzacyjnej
Dulian - członka grupy JapanPoint sieci zrzeszającej największe hurtownie, najlepsze sklepy i najsprawniejsze serwisy dla
samochodów azjatyckich na rynku Śląskim.
W naszej ofercie znajdziecie wysokiej jakościÂÂÂÂ produkty takich firm jak: Exedy, Blue Print,
Oyodo, Korea, JPN czy Nipparts . Dzięki intuicyjnemu systemowi doboru części dostępnemu z
poziomu naszej strony możesz szybko i sprawnie znaleźć interesujące Cię produkty bez
ruszania się z domu. Wystarczy kliknąć na link.
Zobacz pełny katalog części samochodowych widoczny w dziale Części motoryzacyjne pod
adresem www.dulian.auto.pl .
Dla Klubowiczów przygotowaliśmy specjalną ofertę: Wystarczy, że podasz swój nr Klubowy, a
otrzymasz 10% rabatu na zakupione produkty.
Zapraszamy na naszą stronę:
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www.dulian.auto.pl
lub bezpośrednio do naszej firmy
oddział:

Gliwice - Bojków
ul. Rolników 185
tel. (032) 230 04 04
otwarte
pn-pt 8-17
sb-ÂÂÂÂ ÂÂÂÂ ÂÂÂÂ 9-13

SHININGCAR

- 7% rabatu na zakupy w sklepie internetowym

Produkty najlepszych światowych marek na wyciągnięcie ręki! Pasja,
którą dziś chcemy się z Wami podzielić! Nasz cel - ZADOWOLENIE
KLIENTA ciągłe poszerzanie asortymentu i rozwój . Zapraszamy do świata
ShiningCar - PURE POWER!

Sklep internetowy www.shiningcar.pl , Nasze dane SJC s.c. ul.
Bobrzyńskiego 39/20, 30-348 Kraków
Oferujemy Waszym forumowiczom 7% rabatu na zakupy w Naszym sklepie.
Kontakt 512-108-642, 609-005-932, gg 7080, gg 7135783, bardzo chętnie
możliwy odbiór osobisty w Krakowie :-)
BAZKOMP

- 5% rabatu na oprogramowanie Asseco i Panda

www.bazkomp.pl
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MKS SERWIS
Firma MKS Serwis z siedzibą w Warszawie działa na polskim rynku od kilku lat, zajmuje się
sprzedażą części do japońskich i koreańskich marek samochodów. W swojej ofercie posiada
części oryginalne jak i zamienniki cechujące się bardzo dobrą jakością i przystępną ceną. Firma
MKS Serwis oferuje także profesjonalny serwis samochodowy, świadczący wszelakie usługi z
zakresu mechaniki i elektroniki pojazdów ciężarowych.
Upusty dla Mitsumaniaków:
Na części zamienne 30% od cen detalicznych.
Na części oryginalne 15% od cen detalicznych.
www.mksserwis.pl

INTER-CARS S.A.
Ogólnopolski Dystrybutor zamiennych części do samochodów i motocykli
Firma posiada ponad 100 oddziałów w całej Polsce
Dla Mitsumaniaków 29% rabatu na części do aut marki Mitsubishi
Sprzedaż z ww rabatem, możliwa po podaniu Mitsumaniakowego numeru klienta, oraz za
okazaniem karty klubowicza
Inter-Cars S.A.
Adresy oddziałów oraz nr telefonów do danych oddziałów można znaleźć na poniższej stronie
www.intercars.com.pl
Sklep internetowy: http://sklep.intercars.com.pl

ULTER-SPORT Spółka z o.o.
Producent tłumików sportowych i końcówek ozdobnych
Dla Mitsumaniaków 10% rabatu na wszystkie wyroby US
ULTER-SPORT Spółka z o.o.
ul. Wyzwolenia 24
34-350 Węgierska Górka
www.ulter.com.pl
pmaga@ulter.com.pl

9 / 13

Rabaty - firmy zewnętrzne

tel. (033) 360-49-50
fax. (033) 360-49-59
SERWIS
tel. (033) 8171445 607074094
możliwość sprzedaży wysyłkowej, przy przedpłacie wysyłka gratis!

www.ochronalakieru.pl
10% rabatu na:
Profesjonalne zabezpieczenie lakieru i tapicerki DIAMONDBRITE na 6 lat
Profesjonalne zabezpieczenie lakieru i tapicerki LACROE na 3 lata.
Renowacje zniszczonego lakieru samochodowego.
Dożywotnie zabezpieczenie felg aluminiowych Metal Mate
oraz pozostale, które można znalesc w naszym cenniku uslug.
Sławomir Stankiewicz
Diamondbrite Center Polska
Gimnazjalna 18a
Warszawa
0 601 06 33 06
----------------------------------------slawek@ochronalakieru.pl
www.ochronalakieru.pl

ÂÂÂÂ

preparaty/dodatki do olejów silnikowych, skrzyń biegów i dodatki do paliw.
www.ceramizer.pl
10% zniżki na preparaty powyższej firmy
Mozliwość realizacji poprzez sklep internetowy : www.ceramizer.pl/sklep
W komentarzu zamówienia należy dopisać "zniżka 10% Oficjalny Klub
Mitsubishi-Mitrumaniaki.com" i nick klubowicza, podobnie mailowo, a telefonicznie po prostu
poinformować iż jest się z Oficjalnego Klubu Mitsubishi-Mitsumaniaki.com.
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Artur Kiliański
Vidar
Warszawa , ul. Czerniakowska 58
www.ceramizer.pl

ÂÂÂÂ

"Cartech" s.c. - serwis samochodowy
Każdy klubowicz zaopatrujący się w Auto-Team w części zamienne lub akcesoria otrzymuje
20% rabatu na montaż zakupionych części w CARTECH s.c..
"CARTECH" s.c.
ul. Raszyńska 16
02-026 Warszawa
tel.(22) 823-44-19
e-mail: cartech@op.pl

ÂÂÂÂ

PUH "MAKULSKI" - klocki, tarcze, opony, alufelgi, oleje, akumulatory

www.makulski.pl
tarcze, klocki i szczęki hamulcowe firmy EBC - 5% rabatu
opony 15% rabatu od cen detalicznych
istnieje możliwość zakupu przez internet
zapytania proszę kierować na adres:
SERWIS@MAKULSKI.PL
możliwość sprzedaży wysyłkowej!
1. PHU MAKULSKI
ul. Lutycka 55
64-920 Piła
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(067) 215 20 45
2. 77-314 Barkowo 1
(059) 83 365 11
3. ul. Szczecińska 6
77-300 Człuchów
(059) 83 217 90

ÂÂÂÂ

PPUH AL-MOT Wojciech Kowalski

ul. Wladyslawa IV 4
85-340 Bydgoszcz
tel.: 52 581 46 26
Firma zajmujaca sie montazem blokad skrzyni biegow NIEDŹWIEDZ-LOCK
, autoalarmow, immobiliserow, zamkow centralnych, zestawow GSM,
czujnikow parkowania i wieloma innymi urzadzeniami zabezpieczajacymi

ÂÂÂÂ

Firma VEMA-POL Sp. z o.o. powstała w 1991 r. jako importer i hurtowy

dystrybutor eksploatacyjnych częsci samochodowych pochodzących głównie z
rynku włoskiego ze specjalnością w samochodach z grupy Fiata (Fiat, Alfa
Romeo, Lancia i Iveco).
Jednocześnie została powołana w firmie nowa jednostka organizacyjna
AUTOTUNING, zajmująca się importem i sprzedażą akcesoriów do sportu
samochodowego i tuningu. Ofertę oparto na znanych włoskich producentach: OMP
Racing s.r.l., KINGDRAGON s.p.a. oraz SUPERSPRINT s.r.l.. Jako jedna z
pierwszych w Polsce tego typu hurtowni, VEMA-POL szybko znalazł uznanie
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wielu polskich rajdowców, jak i amatorów motorsportu i zwykłych klientów.
W ramach naszej działalności chcielibyśmy zaprosić Państwa Klub do
współpracy w ramach AUTOTUNING'u proponując na wstępie Państwu rabaty w
wysokości (rabaty mogą ulec zmianie w uzależnieniu do obrotu):
- OMP - 15 %
- SUPERSPRINT - 15 %
- KINGDRAGON - 15 %
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego
http://www.vemapol.pl
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