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Akumulator Centra Futura
77Ah 760A P+
Cena brutto

490,00 zł

Cena netto

398,37 zł

Dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CA770

Producent

Centra

Opis produktu

Kod producenta
Napięcie

12V

Pojemność

77Ah

Prąd rozruchowy

760A

Polaryzacja

Prawy plus

Technologia

Płynny elektro

Wielkość czopa

Standardowy c

Wymiary

Dług. 278 x Sz

Dodatkowe informacje
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Zaufanie wiodących producentów samochodów

Exide dostarcza akumulatory kwasowoołowiowe producentom samochodów od ponad 100 lat. Tworzymy technicznie
najbardziej zaawansowane produkty (jako pierwsi wprowadziliśmy na europejski
rynek akumulatory do pojazdów z systemem Start-Stop w 2004 roku). Producenci
samochodów ufają jakości naszych produktów. Exide współpracuje z największymi
producentami samochodów, m.in.: Alfa Romeo, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, Jaguar
Land Rover, Lancia, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota,
Volkswagen Group, Volvo.

Exide Technologies działa w 80 krajach i dysponuje ponad 120-letnim
doświadczeniem. Jest jednym z największych producentów i podmiotów zajmujących
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się
recyklingiem
akumulatorów
kwasowo-ołowiowych.
Firma
tworzy
najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii dla rynku
motoryzacyjnego i przemysłu.

Akumulatory Exide dostarczane są na pierwsze wyposażenie wiodącym
producentom pojazdów osobowych, ciężarówek i wózków widłowych. Exide
zaopatruje także rynek wtórny (AM) odnoszącymi sukcesy, rozpoznawalnymi
markami.

Exide Transportation produkuje akumulatory do samochodów
użytkowych, a także na potrzeby rolnictwa i do łodzi rekreacyjnych.

osobowych,

Na rynki przemysłowe – obsługiwane przez dywizję GNB Industrial Power –
dostarczane są efektywne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w
wózkach widłowych, maszynach czyszczących i innych pojazdach użytkowych oraz
w systemach telekomunikacyjnych, odnawialnych źródłach energii i systemach
awaryjnego zasilania (UPS). Inżynierowie
Exide zawsze stali na czele wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Certyfikaty ISO
i TS przyznane fabrykom Exide dają klientom pewność, że produkcja akumulatorów
odbywa się w sposób maksymalnie wydajny i spełniający najwyższe standardy
jakości przy zachowaniu minimalnego wpływu na środowisko.
Rozległa sieć sprzedaży i dystrybucji Exide zapewnia najlepszą jakość obsługi i
terminowe dostawy. Światowej klasy centra recyklingu przetwarzają zużyte
akumulatory, pomagając pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne. Exide
oferuje swoim klientom także dodatkowe usługi, akcesoria i doradztwo.

Nowe akumulatory Centra Futura Carbon Boost ładują się do 1,5 raza szybciej dzięki
zastosowaniu opatentowanych dodatków węglowych. Technologię tę odkryto
podczas prac rozwojowych nad gamami AGM i EFB, co doprowadziło do polepszenia
zdolności przyjmowania ładunku i znaczącego zmniejszenia czasu ładowania.
Akumulator Centra Futura Carbon Boost został zaprojektowany, aby sprostać
ekstremalnym temperaturom i wymaganiom pojazdów z bogatym wyposażeniem,
intensywnie użytkowanym.
Czym tak naprawdę jest Centra Assistance ?
Centra Assistance to pakiet usług w zakresie BEZPŁATNEJ pomocy drogowej, który
jest dołączony do każdego akumulatora CENTRA FUTURA. Dzięki temu seria
akumulatorów Futura staje się jeszcze bardziej wartościowa dla klientów niż
dotychczas.
Jak z tego skorzystać? Prawa do korzystania z pakietu Centra Assistance nabywane
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są automatycznie przez klienta w momencie zakupu jakiegokolwiek typu
akumulatora CENTRA FUTURA . W każdym miejscu w kraju i o każdej porze
(24h/7) użytkownik Futury w przypadku problemów z samochodem spowodowanych
akumulatorem (bez względu na to czy jest to wada fabryczna, czy usterka
spowodowana złą eksploatacją) otrzymuje bezpłatną specjalistyczną pomoc
drogową.

Pomoc ta świadczona jest przez jedną z najlepszych firm serwisu pomocy drogowej
? Starter. W razie awarii wystarczy tylko zadzwonić pod numer 0 801 101 250 lub
061 831 98 87 i czekać na przyjazd jednego ze 107 serwisantów Startera w Polsce.
Serwisant Startera bezpłatnie udzieli stosowanej pomocy. Z pakietu można
skorzystać dwukrotnie.
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