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Olej Honda 10w30 0,6 litra
oleju do silników 4-suwowych
08221888060
Cena brutto

28,00 zł

Cena netto

22,76 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

08221-888-060

Kod producenta

08221-888-060

Kod EAN

08221888061he

Producent

Honda

Opis produktu
Przedmiotem oferty jest oryginalny produkt firmy:

Aby mieć gwarancję najwyższego poziomu jakości i niezawodności, należy do napraw i wymiany używać wyłącznie nowych,
oryginalnych części Honda lub części im równoważnych.
Części zamienne
Układy kontroli emisji w silniku Honda zostały zaprojektowane, wyprodukowane i atestowane w celu zapewnienia zgodności z
przepisami agencji EPA dot. Emisji. Zalecamy przy wszystkich czynnościach serwisowych używać oryginalnych części firmy
Honda. Oryginalne części zamienne 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.
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.
Olej firmy Honda do silników 4 suwowych, został specjalnie skomponowany do używania we wszystkich modelach silników
Honda chłodzonych powietrzem montowanych w kosiarkach spalinowych, mikrociągnikach ogrodniczych i glebogryzarkach.
Nowoczesny, uniwersalny olej silnikowy produkowany z wysoce oczyszczonych olejów bazowych oraz przy doborze
szczegółowo dobranych dodatków olejowych.
Aby mieć gwarancję najwyższego poziomu jakości i niezawodności, należy do napraw i wymiany używać wyłącznie nowych,
oryginalnych części Honda lub części im równoważnych.

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.
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W skład dostawy wchodzi:
1 x opakowanie oleju 0,6 litra, a więc najczęściej stosowanej ilości do wymiany w małych silnikach 4-suwowych
1 x Wybrany dokument sprzedaży
W plikach do pobrania udostępniliśmy zestawienie najczęściej używanych akcesoriów do silników Honda oraz zestawienie
części.

TERMIN DOSTAWY DLA PRODUKTÓW WYSTAWIONYCH NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO:

Produkty oferujemy w opcji do wyczerpania zapasów, i oczywiście nie oznacza to, że mamy w swoim magazynie
1000 sztuk tego produktu,
oznacza to, że oferowany produktów mamy w ciągłej sprzedaży i jest na bieżąco domawiany, ale w związku z
tym,
że prowadzimy również sprzedaż stacjonarną i hurtową, może się zdarzyć, że zamówionego produktu nie
będziemy mieli na stanie,
lub czas wysyłki będzie wynosił więcej niż deklarowane 3 dni robocze,
więc jeśli bardzo zależy Ci na czasie, skontaktuj się proszę z nami przed zakupem, unikniemy nerwowych
sytuacji.

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.

UWAŻAJ NA PODRÓBY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:

NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ

KUPUJ OD NAJLEPSZYCH :
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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 , oraz przekierowujemy do katalogów online
producenta.
03_2019_Warunki_gwarancji_Honda_Aries_Daishin_Matsusaka.pdf
07 01 2019 Cennik odśnieżarek Honda
07 11 2018 Cennik silniki spalinowe Honda
07_12_2018_Cennik kosiarki_Honda
2019_Cennik_Honda_Miimo
2019_Cennik_Agregaty_Honda
28_01_2019_Cennik_osprzętu_do_ciagnikow_jednoosiowych_Honda
31_10_2018_Cennik_motopompy_Honda_Daishin_Matsusaka
Folder_silniki_spalinowe_Honda.pdf
2016_Katalog_Honda
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