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A minőségi szervíztechnika

Meghívó szakmai nyílt napra
2009. június 20.

Tartalomból:
Előadások (KÖKIR rendszerről, pályázatokról...), bemutatók, 
műszaki mérések, tombola, gyermekeknek játszóház...

Ingyenes regisztráció 1 perc alatt!
Nyílt napunkra könnyedén és gyorsan regisztrálhat 
honlapunkon a http://www.weszti.hu/jelentkezes.php címen.

További részletekért lapozzon...

http://www.weszti.hu/jelentkezes.php
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A Weszti Kft. és országos hálózata szeretettel meghívja Önt
és kedves családját szakmai nyílt napjára.

Nyílt nap helyszíne: 1115 Budapest, Bartók Béla u. 133-135 − Időpont: 2009.06.20. − Kezdés: 09 óra

Programajánló:

Tájékoztató a Nemzeti Közlekedési Hatóság
 által bevezetendő KÖKIR rendszerről!

Pályázatok…Pályázhatok?
File Gábor − Brüsszel Center

A világ tetején…
Hunter futóműállítók és kiegyensúlyozók.
Vesztergom Balázs − Weszti Kft 

Technikai bemuTaTók, műszaki mérések
a rendezvény ideje alaTT folyamaTosan:

Weszti termék család
Weszti KÖKIR kapcsolódó modul amely az alábbi eszközök
csatlakozását biztosítja: Welt 660 gázelemző,
Welt 430 füstölésmérő, Weszti-Control XXX fékhatásmérő
és lengéscsillapító vizsgáló próbapad. Emellett megismerkedhet
a Welt 770 futómű állítóval, és az EASY-SCAN multifunkcionális
kódolvasóval.

Hunter termék család
Hunter Hawkeye 3-D-s futómű állító, GSP 9700 vibráció
diagnosztikai kerékkiegyensúlyozó, GSP 9200 kerékkiegyensúlyozó. 

M&B termék család
WB 640 kerékkiegyensúlyozó, WB 255 kerékkiegyensúlyozó,
TC 522 kerékszerelő, TC 528 kerékszerelő.

Tesztelje a HUNTER és az M&B berendezéseit, az Önnek 
már nehézkes szerelést jelentő EXTRÉM méretű kerekekkel!
Hozza el a kereket és oldja meg a problémát saját kezűleg, 
szerelővas nélkül!

Nyílt Napunkon lehetőséget biztosítunk – akár az Ön autóján –  
egy felmerülő menetstabilizációs probléma feltárásában.
Győződjön meg a HUNTER „úthenger” egyedülálló vibráció 
technológiai vizsgálatról.

ISC termék család
Silver Future Diag és Tronic Future S klímatöltők, és minden, 
ami a klímatöltéshez kell.
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A biztos emelkedésért
Spacetest és Mondolfo Ferro gyártmányú kétoszlopos emelők. 

OMA termék család
Kenéstechnikai eszközök, prések, váltókiemelők stb...

Bosch termék család
Diagnosztikai eszközök, klímatöltők.

ABAC kompresszorok 

és még sok más…
A napi szakmai program végén ÁRVERÉST* rendezünk az alábbi berendezésekre:
1. ISC UV szivárgásvizsgáló készlet  1,- Forintos kikiálltási árról!
2. ISC LOGIC-S - klímatöltő berendezés 415.000,- Forintos kikiálltási árról!
3. ISC SILVER DIAG – klímatöltő berendezés 719.000,- Forintos kikiálltási árról!
4. HBA 19 K - fényszóróállító 79.000,- Forintos kikiálltási árról!
5. APAC 1971 - mobil alkatrészmosó 79.000,- Forintos kikiálltási árról!
6. M&B TC 528 – automata gumiszerelőgép 499.000,- Forintos kikiálltási árról!
7. M&B WB 640 - monitoros kiegyensúlyozó 599.000,- Forintos kikiálltási árról!
8. WELT 660 – „Zöldkártya állomás” 1.299.000,- Forintos kikiálltási árról!
9. WESZTI CONTROL SZGK – fék- és lengéscsillapító vizsgáló 2.499.000,- Forintos kikiálltási árról!
10. CTEK XS 25000 – nagyteljesítményű akku töltő-és karbantartó 42.000,- Forintos kikiálltási árról!
*Nettó kikiálltási árak.

TomBola
Nyereménysorsolásunkon 3 szerencsés nyertes részére biztosítunk egy-egy, év végéig beváltható utalványt.
1. 15 % engedmény bármely berendezés árából!
2. 10% engedmény bármely berendezés árából!
3. 5% engedmény bármely berendezés árából!
A játékban minden névjegykártyáját leadó, sorsoláskor jelenlévő partnerünk részt vesz!

Program az egész családnak:
Gyerekeknek játszóház a hölgyeknek kozmetika és szépség tanácsadás. 

sok szereTeTTel várjuk!

A rendezvényen csak előre regisztrált partnereinket áll módunkban fogadni.

regiszTrációs laP
http://www.weszti.hu/jelentkezes.php

Cégnév:  .....................................................................................................................................................................

Név / Nevek:  ...........................................................................................................................................................

                       ...........................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................................

E-mail cím:  ..............................................................................................................................................................
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