
zľava Na  
BaLÍČKY 
FILTRov

BaLÍČKY FILTRov pRe  
vYBRaNé sTRoje za  
zvýhodNeNé ceNY

 viac informácií získate u svojho predajcu  
alebo na www.zeppelin.sk

 %

www.zeppelin.sk

Získajte kód balíčka 
konfigurátorom podľa 
vášho stroja Cat

1. Konfigurátor nájdete na www.mojstroj.sk 
v sekcii nákup náhradných dielov: 
https://parts.zeppelin.sk/packages-configurator 
alebo si načítajte QR-kód.

2. Vyberte si balíček, o ktorý máte záujem.

3. Získajte kód balíčka.

4. Pre objednávku zavolajte nášmu obchodnému 
zástupcovi s kódom balíčka.
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parts.cat.com

zeppelin sk, spol. s r.o.

banská bYstrica
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica - Kráľová
tel.: 048/414 99 01

koŠice
Železiarenská 96
040 15 Košice - Šaca
tel.: 055/611 56 11

bratislava
Pribylinská 10
831 04 Bratislava
tel.: 02/44 88 72 59

Žilina
Hruštiny 33
010 01 Žilina
tel.: 041/500 27 37

obchodní zástupcovia servisu – pssr

parts.cat.com 
online nákup  
náhradnÝch  
dielov cat®

Viete, že v novom parts.cat.com môžete objednávať origi-
nálne náhradné diely Caterpillar online 24 hodín denne?  
Navyše jednoducho zistíte aktuálnu dostupnosť daného  
dielu a jeho cenu. To všetko pohodlne z domova či  
z kancelárie. Za online nákup na Parts.Cat.com  
navyše dostanete zľavu vo výške 6 %  
(AKCIA predĺžeNá)!

ušetríte tak 
čas aj 
Peniaze !

www.zeppelin.sk

BA 0903 530 459 jano.david@zeppelin.com
ZA 0903 564 921 milos.lucan@zeppelin.com
BB 0903 704 247 frantisek.stancek@zeppelin.com
KE 0903 804 823 pavol.havasi@zeppelin.com
SR 0910 859 013  michal.zosiak@zeppelin.com
SR 0903 901 328 jergus.omasta@zeppelin.com

Aby sme vám zjednodušili prácu, rozhodli sme sa všetky nástroje, ktoré sa používajú pre online správu strojov Cat, zlúčiť pod jedinú webovú 
adresu www.mojstroj.sk. Nový portál zaistí, že vaše stroje budú mať vždy to, čo potrebujú. Prehľad o svojich strojoch Cat i nákup 
náhradných dielov pomocou parts.cat.com, mycat.com a visionlink.

poŽičovňa stavebnÝch strojov  048 / 169 69  pozicovna-sk@zeppelin.com

Zľava 6 % na parts.Cat.com

predĺžeNá
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