
Oferta speciala pentru anvelope 
Transilvania Rally 2019 - Pirelli

Autogumiplaza.hu in parteneriat cu organizatorii Transilvania Rally, ofera 
oportunitatea echipajelor participante sa testeze anvelopele Pirelli si implicit sa 
beneficieze de avantajele acestei oferte.

La 4 anvelope achizitionate, pe durata shakedown-ului, primesti o reducere de 
25%. La achizitionarea a altor 4 anvelope pentru cursa primesti o reducere 
extra de 15% si totodata vei primi taxa de Shakedown, 60 de Euro inapoi.

Hai sa cunosti echipa Autogumiplaza, sa descoperi calitatile anvelopelor Pirelli și  
avantajele parteneriatului cu noi. Vei avea oportunitatea sa compari anvelopele pe care 
le folosești cu anvelopele Pirelli. Dacă utilizezi deja anvelopele Pirelli vei putea beneficia 
de toate reducerile Transilvania Rally - Pirelli. 

Anvelope asfalt Pirelli 4 buc / 25% reducere:
• 235/40R18 RA5-RA7-RA7+RA9 (R5, R4, S2000, N) 270€/buc.
• 235/40R18 RWA (rain tire for R5, R4, S2000, N) 280€/ buc.
• 205/45R17 RK5-RK7A-RKW7A (R3, S1600) 240€/ buc.
• 195/50R16 RK5-RK7A-RKW7 (R2) 205€/ buc.
• 195/50R16 RW (rain tire for R2) 215€/ buc.
• 195/50R15 RK5-RK7-RKW7 195€/ buc.
• 175/60R14 RK5-RK7-RKW7 175€/ buc.

Dacă doriți să utilizați anvelopele Pirelli si in cursa și să folosiți serviciile noastre 
(instalarea gratuită a anvelopelor, asistență profesională), vă putem oferi următoarea 
reducere de ~ 15% , din costul celor 4 buc, din care se mai scade  60 €(taxa de 
shakedown).

• 235/40R18 RA5-RA7-RA7+RA9 (R5, R4, S2000, N) 300€/buc.
• 235/40R18 RWA (rain tire for R5, R4, S2000, N) 320€/ buc.
• 205/45R17 RK5-RK7A-RKW7A (R3, S1600) 275€/ buc.
• 195/50R16 RK5-RK7A-RKW7 (R2) 235€/ buc.
• 195/50R16 RW (rain tire for R2) 245€/ buc.
• 195/50R15 RK5-RK7-RKW7 220€/ buc.
• 175/60R14 RK5-RK7-RKW7 195€/ buc.

Exemplu:

Cumperi 4 anvelope 235 / 40R18 RA7 pentru shakedown pentru 1080 € (în loc de 1408 
€) și alte 4 buc. RA7 pentru 1140 € (1408 € în loc de 1200- 60 €). Instalarea anvelopelor 
este gratuită la cortul nostru Pirelli, din parcul de service, iar colegii noștri vă vor ajuta 
cu utilizarea corectă a anvelopelor dvs. (date de temperatură, presiune etc.)!

Incă cateva avantaje:

1. Dacă doriți să lucrați cu noi la Transilvania Rally, vom păstra 20 anvelope pentru
mașini 4WD și 12 anvelope pentru mașini 2WD, pe care le cereti și trebuie să plătesti
doar pentru ceea ce am instalat!

2. Echipa noastră incepand de la Shakedown și de-a lungul intregii curse iti va pune la
dispoziție informatii cu privire la folosirea anvelopelor astfel incat acestea sa fie
utilizate la nivel maxim.

Termenul de depunere a cererii: 19.09.2019. 24:00

Înregistrarea se poate face trimitând numele echipajului și mașina de concurs  prin 
e-mail la transilvaniatest@gmail.com (vă rugăm să furnizați numele de contact și
numărul de telefon) sau contactând următorul număr de telefon. Toți solicitanții sunt
consultați personal înainte de teste!!!

Maior Francesca +40 762 629 868
Levente Hajos + 40 740 133 002

Opțiuni de plată: în euro, la primirea anvelopelor, plata în numerar sau card de credit 
Va rugam la inscriere sa specificati daca psrticipati la shakedown!


