WYBIERAJ
INSTALACJE GAZOWE TARTARINI AUTO
ZATWIERDZONE PRZEZ FIAT AUTO POLAND

ZAPAMIĘTAJ!
Instalacja Tartarini, dzięki prowadzonym badaniom
i testom jest niezawodna i nie wpływa negatywnie
na pracę samochodu zasilanego benzyną. Zapewnia
pełne bezpieczeństwo, komfort eksploatacji i dbałość
o środowisko naturalne. Każdej instalacji towarzyszy
przekazywany certyfikat pochodzenia.
www.fiat.pl
www.autogaz.com.pl
Dystrybutorem urządzeń Tartarini Auto
na rynku polskim jest firma
AUTO GAZ ŚLĄSK sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach

SAMOCHODY WYPOSAŻONE
W INSTALACJE LPG
Niniejsza reklama nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i następne kodeksu cywilnego. Wszelkie zawarte w niej dane
mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
*Wyliczenia dla FIATA BRAVO 1,4 90 KM, przy przyjęciu średnich cen benzyny PB- 5,40 zł za litr oraz LPG – 2,80 zł za litr.
** Potwierdzone badaniami emisyjnymi przeprowadzonymi przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
w ramach badań na zgodność z R115 EKG ONZ

DOSTĘPNE U AUTORYZOWANYCH
DEALERÓW FIATA

INSTALACJA GAZOWA

TARTARINI AUTO
EKONOMIA
Realne oszczędności, wynikające z niższej ceny zakupu
paliwa gazowego. Zwrot kosztów poniesionych na
zabudowę instalacji następuje już przy przebiegu
30 tys. km. Koszt przejechania 1 km na paliwie
gazowym LPG wynosi jedynie 15 gr.* i jest niższy
o 35% w stosunku do kosztów eksploatacji na benzynie.

GWARANCJA
Samochód z zabudowaną instalacją Tartarini Auto
zachowuje gwarancję producenta samochodu.
Instalacje gazowe objęte są gwarancją firmy Auto
Gaz Śląsk oraz serwisu dokonującego zabudowy.
Można więc spokojnie eksploatować samochód
zasilany alternatywnie paliwem gazowym bez
obaw, że trzeba będzie ponosić dodatkowe koszty
ewentualnych napraw. Warunki gwarancji oraz
zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji
samochodu zasilanego paliwem gazowym dostępne
są w serwisie lub u sprzedawcy.

EKOLOGIA
Wybór instalacji gazowej Tartarini Auto gwarantuje
efektywne obniżenie emisji CO2 o minimum 14 %
oraz spełnienie norm emisji spalin wg Euro5.**
Tym samym mają Państwo pewność, że pojazd nie
emituje substancji szkodliwych dla środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO
Uzyskujecie Państwo pewność, że instalacja została
właściwie dobrana do samochodu. Jej konfiguracja
została potwierdzona badaniami eksploatacyjnymi
przeprowadzonymi przez Instytut Badań i Rozwoju
Motoryzacji Bosmal oraz badaniami emisyjnymi
wykonanymi przez akredytowane laboratoria
w Polsce i za granicą.

JAKOŚĆ
Za rozsądną cenę wykwalifikowany zespół
pracowników serwisu zainstaluje Państwu produkt
wysokiej jakości, będący efektem wieloletnich
doświadczeń firmy Tartarini Auto, działającej
nieprzerwanie od 1941 roku.

NATURALNY WYBÓR
Instalacje gazowe firmy Tartarini Auto to doskonała
jakość i trwałość oraz wysokie osiągi samochodu
zarówno na paliwie gazowym, jak i bazowym. System
zasilania został przebadany pod kątem zgodności
emisji spalin, a także właściwego doboru konfiguracji
do jednostki napędowej i nadwozia pojazdu. Instalacje
Tartarini Auto zapewniają bezpieczeństwo użytkowania
oraz komfort podróży i zostały zatwierdzone do
montażu w nowych samochodach marki Fiat.

