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При доближаване на мишката до номера на комплекта (Bil----), ще 
се появи прозорец в който може да видите веднага съдържанието 
му, цената на продуктите и тяхната наличност в момента:

Работа в Т-клиент с 
продуктите на Bilstein
Уважаеми колеги,

В Т-клиент онлайн, след избиране на марка и модел автомобил, 
група „пружинно окачване/амортисьори” и подгрупа „амортисьор”  
ще видите списък на номерата (Bil----), заедно с описанието за 
вида на амортисьора (В2 Oil, B4 Gas…):

http://www.tech-co.net/
http://tech-co.net/read.php?option=services&lang=bg
http://tech-co.net/read.php?option=services&lang=bg
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При кликане върху номера на комплекта (Bil----), тази 
информация застава трайно на екрана и Вие сте в състояние да 
оперирате, като със всички останали продукти – да поръчате или 
да разгледате детайлно подробностите.
 

Специалните продукти, които не са 
на склад в момента е възможно да се  
доставят в рамките на 3-4 работни дни, 
което не се отразява на цената.  

Гаранцията на BILSTEIN е 2 години. 
При нужда може да ползвате онлайн 
каталога на производителя: http://
web1.carparts-cat.com/default.aspx?11
=18&14=4&10=AF15DC9EB3C314D0E
040A8C00A3E6BBD018004&12=100. В 
него може да видите реална снимка 
на повечето от амортисьорите и също 
така да изтеглите и сертификати за 
специалните продукти.
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ВАЖНО:
Важно е да се знае, че за някои 
амортисьори максималната 
отстъпка е 20%! Това са пре-
димно продуктите за въздушно 
и електронно окачване , при 
които следваме ценовата поли-
тика на производителя, който 
е доставчик за първоначално 
вграждане. 
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