
Płyny do chłodnic
w jesiennej promocji 2021

najwyższej jakości, zaawansowane technologicznie
zaaprobowane przez VAG, MAN, MB, DEUTZ, DAF

spełniają wymagania większości producentów/OEM

MB-Approval 325.3

RELEASED
TO VW

TL 774 DF
G12&G12+

RELEASED 
TO VW
TL 774 C 

G11

Szczegółowy regulamin i termin trwania oferty dostępne w siedzibie firmy oraz u Dystrybutorów 
Kemetyl. Organizatorem promocyjnej sprzedaży jest Kemetyl Polska. www.kemetyl.pl

RELEASED
TO VW

TL 774 G
G12++

● Czas trwania: 1.07 – 31.12.2021 r. lub do wyczerpania produktów objętych promocyjną 
sprzedażą i/lub rzeczy Ferrari/4F.

● W ramach Programu Klient może zamówić produkty objęte promocyjną sprzedażą, w 
określonych minimalnych wartościach wraz z przypisanymi do danych wartości progowych 
rzeczami Ferrari/4F, za które w ramach Programu zapłaci jedynie 1PLN netto / sztuka.

● Wykaz progów wartościowych oraz lista płynów do chłodnic oferowanych przez Kemetyl 
objętych promocyjną sprzedażą umieszczone są w regulaminie w/w Programu.

● Zakup promowanych produktów będzie fakturowany zgodnie z obowiązującym cennikiem 
produktowym oraz 1PLN netto za każdą rzecz Ferrari /4F. 

Płyny do chłodnic GlycoCool Premium:
● Skutecznie chronią układ chłodzenia, zapobiegając przegrzewaniu, zamarzaniu, korozji, kawitacji oraz 

osadzaniu się osadów w systemie chłodzenia.
● Posiadają wysokie właściwości wymiany ciepła oraz zapewniają stabilność w wysokich           i niskich 

temperaturach.
● Bezpieczne dla gumy i uszczelnień.
● Znacznie wydłużają trwałość eksploatacyjną.
● Optymalizują koszty utrzymania.

PŁYN DO CHŁODNIC

GLYCOCOOL PREMIUM 774 HD
SHELL ANTI-FREEZE
GLYCOCOOL PREMIUM 774 C 
SHELL PREMIUM 774 C
GLYCOCOOL PREMIUM LONGLIFE 774 D-F
GLYCOCOOL PREMIUM LONGLIFE ULTIMATE PROTECTION
SHELL PREMIUM LONGLIFE 774 D-F
SHELL PREMIUM LONGLIFE ULTIMATE PROTECTION
GLYCOCOOL PREMIUM LONGLIFE PLUS 774 G
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Dlaczego płyny do chłodnic są tak ważne?
Płyny do chłodnic chronią silnik przed przegrzaniem a układ chłodzenia przed uszkodzeniem spowodowanych 
korozją, formowaniem się kamienia i gromadzeniem się osadów. Awaria układu chłodzenia jest często 
spowodowana używaniem płynów niskiej jakości, które mogą powodować problemy z optymalnym transferem 
ciepła, korozję oraz skutkować kosztownymi naprawami.

Dlaczego warto stosować GlycoCool Premium?
Szeroka gama płynów do chłodnic GlycoCool Premium to wysokiej jakości, zaawansowane technologicznie 
płyny przeznaczone do wszystkich rodzajów chłodnic oraz dostosowane do szerokiego zakresu 
zastosowań, poczynając od pojazdów osobowych, przez silniki wysokoprężne, aż po zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu. Płyny GlycoCool Premium posiadają atesty wiodących producentów pojazdów (OEM) 
oraz spełniają i znacznie przekraczają wymogi większości międzynarodowych norm i standardów. 
Zaaprobowane i polecane przez grupę Volkswagen (VAG), MAN, Mercedes-Benz, DEUTZ, DAF. 

BAZATYPTECHNOLOGIA



Ferrari kurtka puchowa
Ferrari bluza techniczna
Ferrari t-shirt
Ferrari czapka zimowa
Ferrari rękawiczki zimowe

PRZY ZAKUPIE
ZA MIN. 5 000 PLN*

Ferrari bluza rozpinana czarna
Ferrari kurtka wiatrówka

PRZY ZAKUPIE ZA 
MIN. 3 750 PLN*

4F softshell męski
4F bluza męska lub damska
4F “nerka”

PRZY ZAKUPIE ZA 
MIN. 2 500 PLN*

4F polar męski lub damski
4F t-shirt męski lub damski
4F “nerka”

PRZY ZAKUPIE ZA 
MIN. 1 250 PLN*

Ferrari czapka zimowa
Ferrari rękawiczki zimowe

PRZY ZAKUPIE ZA 
MIN. 625 PLN*

zestaw rzeczy:

zestaw rzeczy:

zestaw rzeczy:

zestaw rzeczy:

zestaw rzeczy:

*Podane progi zakupu to kwoty netto.
www.kemetyl.pl


