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Olej Briggs&Stratton SAE30
1,4 litra oleju do silników
4-suwowych kat. 100006E
Cena brutto

34,00 zł

Cena netto

27,64 zł

Dostępność

W naszym magazynie oo 20 do 50 j.m.

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie,
produkty na zamówienie, termin wysyłki na
zapytanie.

Numer katalogowy

100006EBR

Kod producenta

100006E

Kod EAN

4016153100067

Producent

Briggs&Stratton

Opis produktu
PRZEDMIOT OFERTY JEST ORYGINALNY PRODUKT FIRMY:

Olej firmy Briggs & Stratton do silników 4 suwowych, został specjalnie skomponowany do używania we wszystkich modelach
silników Briggs & Stratton chłodzonych powietrzem montowanych w kosiarkach spalinowych, mikrociągnikach ogrodniczych i
glebogryzarkach. Jest to wysokodetergentowy olej klasy SJ/CD według klasyfikacji API.
Firma Briggs&Stratton zaleca ten olej do wszystkich produkowanych przez siebie silników.

Aby mieć gwarancję najwyższego poziomu jakości i niezawodności, należy do napraw i wymiany używać wyłącznie nowych,
oryginalnych części Briggs&Stratton lub części im równoważnych.

Części zamienne i akcesoria:
Układy kontroli emisji w silniku Briggs&Stratton zostały zaprojektowane, wyprodukowane i atestowane w celu zapewnienia
zgodności z przepisami agencji EPA dot. Emisji. Zalecamy przy wszystkich czynnościach serwisowych używać oryginalnych
części firmy B&S. Oryginalne części zamienne i akcesoria są produkowane z zastosowaniem tych samych norm, co części
oryginalne, można więc mieć pewności co do ich niezawodności i działania. Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych
lub części nieodpowiednich jakościowo może negatywnie wpłynąć na skuteczność działania układu kontroli emisji.
Niezależni producenci części zamiennych ponoszą odpowiedzialność za wykluczenie wpływu takich części na poziom emisji.
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Producent lub podmiot dokonujący przeróbki części musi zaświadczyć, że użycie części nie spowoduje przekroczenia przez
silnik norm emisji.
Stosując oryginalne części zamienne i akcesoria, wykonane z najlepszych materiałów i dokładnie odpowiadające technicznym
wymaganiom Twojego urządzenia, zagwarantujesz mu bezawaryjną pracę przez wiele lat.

W SKŁAD DOSTAWY WCHODZĄ:
1 x Olej w opakowaniu 1,4 Litra numer katalogowy na dzień wprowadzenia produktu do oferty 100006E
1 x Wybrany dokument sprzedaży ( Faktura Vat lub paragon fiskalny jeśli nie zostały podane dane do faktury)

TERMIN WYSYŁKI DLA PRODUKTÓW WYSTAWIONYCH NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO:
Podany w ofercie czas realizacji dotyczy dni roboczych, i w 99,9% zamówień dotrzymujemy tego terminu, ale w związku z tym,
że prowadzimy również sprzedaż stacjonarną i hurtową, może się zdarzyć, że zamówionego produktu nie będziemy mieli na
stanie
(dotyczy to ofert z ilością do wyczerpania stanu magazynowego - oferta ta oznacza że wystawiony produkt mamy w ciągłej
sprzedaży i jest na bieżąco domawiany)
W takich sytuacjach skontaktujemy się z Tobą, oraz niezwłocznie go dla Ciebie ściągniemy i wyślemy.
(czas takiej realizacji nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, pod warunkiem że zamawiany produkt będzie dostępny u
importera).
Szanowny Kliencie, szanujemy Twój czas, i rozumiemy Twoje potrzeby, więc jeśli bardzo zależy Ci na czasie zanim kupisz
skontaktuj się z nami podamy Ci aktualną dostępność tego produktu. Unikniemy nerwowych sytuacji na których ani nam, ani
Tobie nie zależy.

Jeśli produktu który znalazłeś w wykazie akcesoriów lub części nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na
serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz. W odpowiedzi podamy Ci jej cenę i dostępność.
Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się
błąd, jeśli masz wątpliwości,
lub wiesz że w opisie produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

Kupuj więcej płać mniej !!!
Szanowny Kliencie oferujemy Ci zakup oryginalnych części i akcesoriów z dodatkowym rabatem w zależności od ilości
zakupionych produktów.
Jeśli chcesz sprawdzić jaki rabat uzyskasz w zależności od ilości zakupionych produktów sprawdź na karcie produktu.
Pod przyciskiem dodaj do koszyka, jest przycisk zobacz szczegóły kliknij w niego zobaczysz wielkości rabatu zależne od
ilości zakupionego produktu.
Możesz również sprawdzić to w Twoim koszyku zakupów, po zwiększaniu ilości będzie zwiększał się Twój rabat.

TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI I AKCESORIA DAJĄ CI PEWNOŚĆ DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
Firma BRIGGS&STRATTON jest największym na świecie producentem małych silników 4 suwowych.
Już od kilkunastu lat nasza firma współpracuje w zakresie sprzedaży i napraw ich wyrobów.
Aktualnie mamy status Autoryzowanego serwisu gwarancyjnego
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PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Cennik B&S 2018
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