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Varning för kyla!
Gratis batteritest den 3/10
Snart är vintern här och för att slippa den där
tråkiga morgonen med -4c då motor vägrar starta
måste du ha ett bra batteri.
Vi har lördagsöppet den 3/10 då du gratis kan
testa ditt batteri inför vintern medan barnen provar
lyckan i fiskedammen.
Dagen till ära bjuder vi dig på 1L spolarvätska!

Eventkalender
Missade du solcellsseminariet i september?
Här kommer fler event!
Vi tar in föreläsare inom
olika områden och bjuder
på lite mat och dryck
mellan 16:00-18:30

15/10 LED LightNight
16/11 Laddafton
11/12 Årets glögg
Kom ihåg att anmäla er
senast 1-vecka innan
evenemangen eftersom
det är begränsat med
platser till varje tillfälle.

Ljus i mörkret
Under de senaste året har vi satsat på att ta fram
ett lite bredare och mer gediget sortiment av
fordonsbelysning med ett väldigt bra resultat
enligt oss själva och de proffskunder som börjat
handla av oss.
Nyheten som precis i skrivande stund kommit in
i sortimentet är ett universalfäste som passar i
pricip alla typer av armaturer och fordon.
Finessen är att den skruvas fast direkt bakom
nummerplåten och sedan fäster man lyset direkt
ovanpå (se bild nedan). Finns i rostfritt och svart.

Behöver du också extra förvaringsutrymme?
Hos oss väljer du själv vad du vill ha hjälp med! Det går bra att tillfälligt förvara några
pallar, eller hyra in sig på någon av våra smidiga logistiktjänster.

Vi kan lagra, skicka och ta emot leveranser
och plockar ihop beställningar precis efter de
önskemål som du och din kund/partner önskar.
Hos oss står dina produkter alltid torrt och
varmt lagrade i vårt nybyggda höglager.
Prata med Johan på Eltric så berättar han
mer om hur vi kan lösa just ert behov.

Trevliga eftermiddagar med Eltric
Det blev ett glatt gäng som samlades på Edsbrogatan den 15/9 för att lyssna på
Mikael Johansson när han berättade om SolarFrontiers fantastiska solcellspaneler
och framgångarna i Europa under de senaste åren.
Under eftermiddagen den 15:e fick vi veta allt från hur panelerna är uppbyggda till
vad man kan förvänta sig att en färdig anläggning levererar i form av energi.
Visst är det viktigt att sätta sig in i vad som gäller med bygglov mm, men resterande
uppgifter tas fram i samband med att vi gör hela beräkningen på objektet och följer
sedan med i den dokumentering som bifogas med offerten.
Solenergin är här för att stanna och tittar vi bara på Tyskland så producerades det
i juli månad lika mycket sol och vindkrafts energi som landet köpte in kärnkraft!
Vill du veta mer om solcellsenergi är du välkommen till att höra av dig så berättar vi
hur det hela fungerar.

BBild
Bild från juni seminariet i Umeå

Höstens produkt
Med BRA startkablar är det alltid lätt att
hjälpa andra som inte vintertestat sitt
batteri hos Eltric den 3/10!

Edsbrogatan den 15/9

Hos oss hittar du allt i
batteriväg, och vi kan
även tillverka specialbatterier efter behov!

BATTERIER I ALLA FORMER

018-604950

www.eltric.se

besök oss även på facebook

