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CarPassion jest polską firmą produkującą akcesoria motoryzacyjne. Działamy na terenie kraju oraz 
całej Europy. Od początku działalności naszym celem było wyróżnienie się na tle konkurencyjnych 
przedsiębiorstw, dlatego postawiliśmy na profesjonalizm świadczonych usług i wykonywanych 
produktów. Naszym priorytetem jest zadowolenie klientów, ponieważ skupiamy się na długotermi-
nowej współpracy z każdym kontrahentem.

Jesteśmy nastawieni na współpracę z hurtowniami z branży moto. Posiadamy stałe stany maga-
zynowe, dlatego w przypadku każdego zamówienia nasze produkty będą dostarczane do Państwa 
najszybciej, jak to możliwe. Dbamy o reputację naszej marki i stawiamy na wysoką jakość. 

Realizujemy również zamówienia indywidualne. Możemy stworzyć kolekcje produktów z konkret-
nymi haftami lub nadrukami, wedle życzenia i wzoru dostarczonego przez zleceniodawcę. Jeżeli w 
spisie oferowanych przez nas artykułów nie ma tego, czego Państwo szukają – prosimy o kontakt. 
Wspólnie poszukamy rozwiązania. „Uczyń klienta bohaterem Twojej historii” –oto nasze motto. 
Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.
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Ochronna plandeka na samochód 
„Premium” Hatchback, Kombi

Pokrowiec ochronny na  samochód „ PREMIUM”  produkowany z czterowarstwowego materiału o unikalnych właści-
wościach wodoodpornych, a także paro-przepuszczalnych. Znakomicie chroni karoserię przed śniegiem i szronem co 
pozwala nam uniknąć skrobania szyb czy odmrażania zamków drzwiowych. W okresie wiosennym oraz jesiennym do-
skonale zabezpiecza lakier samochodu przed sokami z drzew, opadającymi gałązkami a przede wszystkim bardzo de-
strukcyjnymi dla powłoki lakierniczej ptasimi odchodami.Warstwa środkowa wykonana z foli oddychającej działającej na 
zasadzie membrany paro-przepuszczalnej  dzięki czemu  wilgoć znajdująca się pomiędzy karoserią pojazdu a pokrow-
cem zostaje odprowadzona na zewnątrz. Wewnętrzna strona to delikatny materiał nie rysujący lakieru, bezpieczny nawet 
dla samochodów z dodatkową ochroną jak np: woski czy ceramiczne powłoki. Pokrowce CarPassion są szyte grubymi 
nićmi, bardzo odporne na uszkodzenia a wysoka jakość wykonania pozwala na użytkowanie przez długi czas. Rekomen-
dujemy zakładanie pokrowca na czysty i zaparkowany samochód.

ROZMIAR M: 355 cm – 380 cm
KOD PRODUKTU 100100
KOD EAN  5903678450304

ROZMIAR XM: 380 cm – 405 cm
KOD PRODUKTU 100101
KOD EAN  5903678450311

ROZMIAR XXL: 485 cm – 510 cm
KOD PRODUKTU 100105
KOD EAN  5903678450359

ROZMIAR XXM: 405 cm – 430 cm
KOD PRODUKTU 100102
KOD EAN  5903678450328

ROZMIAR L: 430 cm – 455c m
KOD PRODUKTU 100103
KOD EAN  5903678450335

ROZMIAR XL: 455 cm – 485 cm
KOD PRODUKTU 100104
KOD EAN  5903678450342
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ROZMIAR M
Chevrolet Spark od 2009
Citroen C2, Saxo
Daihatsu Charade
Fiat Uno, Palio hatchback, Punto (I, II)
Ford Ka, Festiva, Fiesta (III, IV, V) do 2001
Honda Logo, Jazz do 2014
Hyundai Getz, i10
Kia Picanto II od 2011
Mercedes Klasa A W168, Klasa A W169
Mini One I/II
Nissan Micra
Opel Adam, Karl, Corsa (B, C) do 2006
Peugeot 106, 205, 1007
Renault Twingo, Clio (I, II)
Seat Mii
Skoda Favorit, Citigo
Smart ForFour
Subaru Justy3
Suzuki Ignis, Splash, Swift (II, III) do 2010
Tata Indica
Toyota Starlet, Yaris (I, II) do 2011
Volkswagen Fox, Up, Polo (III) do 2001

ROZMIAR L
Alfa Romeo Giulietta
Bmw Seria 3
Chevrolet Lacetti
Chrysler PT Cruiser
Citroen C4, DS5
Dacia Logan kombi
Daewoo Tacuma
Ds 5
Fiat Marea Weekend

Ford Focus (II, III) hatchback, Focus kombi I 
1998-2005, Focus kombi II 2003-2011

Honda Civic od 2015

Hyundai i30, Ioniq

Infiniti Q30, QX30

Kia Cerato, Cee’d hatchback/kombi, Xceed
Lancia Delta, Dedra kombi, Lybra kombi
Lexus CT
Mazda 323 hatchback, 3 hatchback, 323f, CX-3
Mitsubishi Carisma hatchback, Lancer hatchback
Nissan Leaf I, Leaf II, Tiida, Pulsar 

Opel
Astra IV (J), Astra III (H) hatchback/
kombi, 
Astra II (G) kombi, Astra I (F) kombi

Peugeot 307 kombi, 308 kombi

Renault

Megane (I, II) kombi, Megane I Grandto-
ur kombi,  Megane II Grandtour kombi, 
Megane III Grandtour  kombi, Megane 
IV hatchback

Rover 45 hatchback
Seat Altea, Toledo od 2004
Skoda Octavia kombi, Scala
Toyota Prius, C-HR
Volkswagen Golf (III, IV) kombi
Volvo V40, V50

ROZMIAR XXM
Alfa Romeo 33, 147, 145
Audi A3
Bmw Seria 1
Chevrolet Aveo hatchback od 2011 (T300)
Citroen ZX, Xsara, C3 Picasso
Daewoo Lanos hatchback, Nexia hatchback
Ds DS 3 Crossback, 4

Fiat Bravo, Brava, Sedici, Stilo, Palio Weekend, 
500 X

Ford B-Max, Focus I, Escort kombi
Honda Jazz od 2015, Civic do 2014, Kona
Hyundai Pony, ix20
Kia Venga, Soul, Rio kombi, Stonic
Mercedes Klasa B, Klasa A W176
Mini Clubman F54
Nissan Note, Almera
Opel Astra I (F) hatchback
Peugeot 307, 308, 207 hatchback/kombi)

Renault 19, Captur, Megane (I, II, III) hatchback, 
Clio (III, IV) Grandtour, Zoe

Seat Arona, Leon (I, II, III) hatchback
Skoda Roomster, Fabia kombi, Kamiq
Suzuki Sx4, Liana hatchback/kombi
Tata Indigo
Toyota Auris, Corolla hatchback/kombi

Volkswagen Golf Plus, Golf (III, IV, V, VI, VII), Polo IV 
od 2002

Volvo C30

ROZMIAR XM
AUDI A2, A1
BMW i3
CHEVROLET Aveo hatchback do 2010 (T200, T250)
CITROEN C3, DS3
DAEWOO Kalos
DS 3

FIAT Idea, Tipo, Punto Grande, Punto Evo, 
Punto 2012

FORD Fusion, Aspire, Fiesta (VI, VII) od 2002
HYUNDAI i20
KIA Pride, Rio hatchback od 2005
LADA Pony, ix20
MAZDA 2, 121 hatchback
MITSUBISHI Colt
MINI Clubman R55
OPEL Corsa (D) od 2007
PEUGEOT 206, 306, 208, 206 kombi
RENAULT Modus, Clio (III, IV)
ROVER 25, 200 MK III
SEAT Ibiza
SKODA Felicia, Fabia
SUZUKI Swift (IV) od 2011, Baleno III od 2016
TOYOTA Urban Cruiser, Yaris (III) od 2012
Toyota Auris, Corolla hatchback/kombi
VOLKSWAGEN Golf II, Polo (IV, V) od 2002

ROZMIAR XL
ALFA ROMEO 156 Sportwagon, 159 Sportwagon
AUDI A4 Avant, A6 Avant (C4) 1994-1997

BMW Seria 5 kombi (E39) 1995 - 2004, Seria 5 
kombi (E34) 1988 - 1997

CHEVROLET Cruze
CITROEN C5 I kombi 2000-2004

FORD
Focus kombi III od 2011, Mondeo kombi I 
1993-1996, Mondeo kombi II 1993-2001,    
Mondeo kombi III 2001-2007

HONDA Accord kombi
HYUNDAI Elantra kombi, i40 kombi
JAGUAR X-Type kombi
KIA Optima kombi, Proceed
LANCIA Kappa kombi
MAZDA 6 kombi, 626 kombi

MERCEDES

Klasa C W202 kombi 1993-2000, Klasa C 
W203 kombi 2000-2008, Klasa C  W204 
kombi od 2006, Klasa E W124 kombi    
1993-1996

MITSUBISHI  Galant kombi
NISSAN Primera kombi

OPEL Signum, Insignia kombi, Vectra kombi, 
Astra IV (J) kombi

PEUGEOT 406 kombi, 407 kombi

RENAULT 
Laguna Grandtour, Megane (III) kombi,    
Laguna Grandtour kombi, Megane IV    
Grandtour kombi

ROVER 75 kombi
SEAT Exeo kombi
SKODA Superb kombi I 2001-2008
SUBARU Levorg
TOYOTA Avensis kombi
VOLKSWAGEN Passat kombi, Golf (V, VI, VII) kombi

VOLVO

V60, V70 kombi I 1997-2000, V70 kombi 
II 1999-2007,  740 kombi 1983-1992, 745 
kombi 1985-1992,   -850 kombi 
1991-1997

ROZMIAR XXL

AUDI
A6 Avant (C5) 1997-2004, A6 Avant (C6) 
2004-2011, A6 Avant (C7) od 2011,  A6 
Avant (C7) 

BMW Seria 5 kombi (E61) 2003-2010, Seria 5 
kombi (F11) od 2010

CITROEN C5 II kombi 2004-2008, C5 III kombi od 
2007

MERCEDES 
Klasa E W210 (S210) kombi 1995-2002, 
Klasa E W211 (S211) kombi 2002-2009, 
Klasa E W212 kombi od 2009

PEUGEOT 508 SW kombi od 2011
RENAULT Talisman kombi
SKODA Superb kombi II od 2008

VOLVO

V60, V70 kombi I 1997-2000, V70 kombi 
II 1999-2007,  740 kombi 1983-1992, 745 
kombi 1985-1992,   -850 kombi 
1991-1997
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Ochronna plandeka na samochód 
„Premium” sedan

Pokrowiec ochronny na  samochód „ PREMIUM”  produkowany z czterowarstwowego materiału o unikalnych właści-
wościach wodoodpornych, a także paro-przepuszczalnych. Znakomicie chroni karoserię przed śniegiem i szronem co 
pozwala nam uniknąć skrobania szyb czy odmrażania zamków drzwiowych. W okresie wiosennym oraz jesiennym do-
skonale zabezpiecza lakier samochodu przed sokami z drzew, opadającymi gałązkami a przede wszystkim bardzo de-
strukcyjnymi dla powłoki lakierniczej ptasimi odchodami.Warstwa środkowa wykonana z foli oddychającej działającej na 
zasadzie membrany paro-przepuszczalnej  dzięki czemu  wilgoć znajdująca się pomiędzy karoserią pojazdu a pokrow-
cem zostaje odprowadzona na zewnątrz. Wewnętrzna strona to delikatny materiał nie rysujący lakieru, bezpieczny nawet 
dla samochodów z dodatkową ochroną jak np: woski czy ceramiczne powłoki. Pokrowce CarPassion są szyte grubymi 
nićmi, bardzo odporne na uszkodzenia  a wysoka jakość wykonania pozwala na użytkowanie przez długi czas. Rekomen-
dujemy zakładanie pokrowca na czysty i zaparkowany samochód.

ROZMIAR L: 425 cm – 470 cm
KOD PRODUKTU 100223
KOD EAN  5903678450229

ROZMIAR XL: 470 cm – 500 cm
KOD PRODUKTU 100224
KOD EAN  5903678450236

ROZMIAR L
Alfa Romeo 156, 159, Giulia II
Audi A3, A4
BMW Seria 1, Seria 3
Chevrolet Aveo, Lacetti
Chrysler Neon
Citroen C5, Xantia, C-Elysee
Dacia Logan II
Daewoo Nexia, Espero, Nubira, Leganza
Fiat Marea, Linea
Ford Fiesta sedan, Focus sedan
Honda City, Civic, Accord
Hyundai Elantra
Infi niti G20
Jaguar X-Type, Xe sedan
Lada 110, Priora
Lancia Dedra, Kappa, Lybra
Lexus IS
Mazda 3, 6, 323, 626
Mercedes Klasa C
Mitsubishi Lancer
Nissan Almera, Tiida sedan
Opel Cascada, Vectra, Astra III (H) sedan, Astra  
Peugeot 301, 405, 406, 407, 301

Renault Fluence, Megane sedan, Laguna 

Rover 45, 400, 600

Saab 9-3 od 2004

Seat Cordoba, Toledo do 2004, Exeo

Skoda Octavia hatchback

Suzuki Liana, Kizashi, SX4 sedan

Toyota Corolla, Avensis, Yaris sedan od 2005

Volkswagen Vento, Jetta, Bora

Volvo S40

ROZMIAR XL
Audi A6
BMW Seria 5
Chevrolet Corsica, Beretta, Evanda, Epica
Citroen XM, C4 sedan
Dodge Stratus
Ford Mondeo, Scorpio
Hyundai i40
Infi niti Q50 II , M35
Jaguar S-Type, XF
Kia Clarus, Optima, Stinger
Lexus GS, ES
Mercedes Klasa E

Nissan Maxima

Opel Insignia, Astra IV (J)
Peugeot 607, 508
Renault Talisman
Rover 75, 820
Skoda Superb
Volkswagen Passat
Volvo S80

ROZMIAR XXL
Audi A8
Bentley Continental
BMW Seria 7
Chrysler 300C I, 300C II, 300M
Infi niti Q45, Q70
Jaguar XJ
Kia Opirus
Lancia Thema
Lexus LS
Maserati Quattroporte
Mercedes Klasa S
Porsche Panamera
Toyota Avalon
Volkswagen Phaeton

ROZMIAR XL: 500 cm - 535 cm
KOD PRODUKTU 100225
KOD EAN  5903678450243



Ochronna plandeka na samochód 
„Perfect SUV / VAN”

Trójwarstwowy, wielosezonowy pokrowiec na samochód, który idealnie chroni pojazd przed niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg i szron. Zabezpiecza także przed sokami z 
drzew (np. żywica) oraz ptasimi odchodami, nie powodując wżerów w lakierze. Warstwa UV całkowicie 
chroni samochód przed promieniami słonecznymi, dzięki czemu powłoka lakiernicza nie matowieje. 
Warstwa polietylenu zabezpiecza go przed nasiąkaniem wodą, przemakaniem i przymarzaniem (pro-
dukt jest w stu procentach wodoodporny). Sznurek wszyty wokół dolnej części pokrowca, oraz miękka 
warstwa wewnętrzna materiału, zapewniają bezpieczne założenie plandeki nawet podczas silnych po-
dmuchów wiatru. Pokrowiec „Perfect” jest bardzo łatwy do założenia, natomiast po złożeniu ma niewiel-
kie wymiary.

ROZMIAR L
Audi Q3, Q5

BMW X1, X3

Chevrolet Orlando, Captiva, PT Cruiser

Citroen Berlingo, Xsara Picasso

Dacia Dokker, Duster, Lodgy

Fiat Doblo, Sedici, Freemont

Ford C Max, S Max, Kuga

Honda CR-V

Hyundai ix35, Santa Fe, Tucson

Infi niti FX

Jeep Compass, Evoque, Liberty, Patriot, 
Wrangler Terenowy

Kia Carens, Sorento, Sportage, 

Lancia Phedra

Mazda CX5, 5

Mercedes B klasa

Mitsubishi ASX, Outlander, Pajero IV (3drzwiowy)

Nissan Qashqai, X Trail I, X Trail II

Opel Meriva II, Zafi ra II, Mokka

Peugeot 3008, 5008

Renault Scenic II

Seat Altea

Skoda Yeti

Subaru Forester

Suzuki Grand Vitara

Toyota Verso, Rav 4 III

VW Tiguan, Touran

Volvo XC 60

ROZMIAR XL
Audi Q7

BMW X5, X6

Chrysler Grand Voyager, Pacifi ca

Fiat Ulysse

Ford Galaxy, Ranger

Infi niti QX 70

Jeep Cherokee, Wrangler Unlimit

Land Rover Discovery, Freelander, Range Rover

Mercedes GL, GLE, ML

Mitsubishi Pajero IV (5drzwiowy)

Nissan Navara III, Patrol IV, Murano

Porsche Cayenne

Renault Espace, Kangoo III

Subaru Tribeca

Toyota Hilux, Land Cruiser

Volvo XC90

VW Amarok, Sharan, Touareg

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 10027
KOD EAN  5902596581343

ROZMIAR XL:
KOD PRODUKTU 10028
KOD EAN  5902596581350

Z wygodnym zabezpieczeniem za pomocą sznurka

CarPassion

 Three-ply all seasons car tilt. Protects car from the rain, snow and damages caused by bird droppings and resin. UV coating fully protects car varnish from tarnishing caused by sun rays. Polyethylene layer 
makes it 100% waterproof and does not let it freeze through.  Band in the lower part of the tilt and it’s soft inner layer let put it on without any risk of damaging varnish even during strong wind. Very easy to put 
on. After folding requires little space for storage.

 Drei-Schicht, Mehrsaison Abdeckplane für Auto. Abdeckplane  schützt ideal Ihr Auto von ungünstigen Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, Säfte aus Bäumen (z.B. Harz) und Vogelkot, verhindert 
Lochfraß in der Autolack. UV-Schicht schützt vollständig das Auto vor Sonnenstrahlen, verhindert Abstumpfung  den Lack. Polyethylen-Schicht schützt die Abdeckplane von Einweichen das Wasser, Undicht und 
Einfrieren (100% wasserdicht). Kordel genäht in der Unterseite der Abdeckung und in der Abdeckung genähte weiche Innenschicht sorgt für ein sicheres Aufsetzen der Abdeckung auch bei starken Windstößen. 
Sehr einfach aufzubringen, nachdem Zusammenlegen nimmt wenig Platz.

 Трехслойный тент для легковых автомобилей, подходящий для разных сезонов, защищающий машину от дождя, снега или льда. Предохраняет лак от повреждений, вызванных древесными 
соками (например, смолой) или птичьим пометом. Слой UV полностью защищает автомобиль от солнечных лучей, предотвращая потерю блеска лака. Слой полиэтилена делает тент в 100% 
водостойким и не позволяет ему примерзать к кузову. Вшитый в нижнюю часть чехла шнурок, а также мягкий внутренний слой позволяют надевать тент без риска повреждения лака даже при сильном 
ветре. Тент надевается легко, а после сложения занимает мало места.

 Trójwarstwowy, wielosezonowy pokrowiec na samochód. Plandeka idealnie chroni samochód przed niekorzystnymi warunkami  atmosferycznymi jak deszcz, śnieg, szron. Zabezpiecza przed sokami z drzew 
(np. żywica) oraz ptasimi odchodami nie powodując wżerów w lakierze. Warstwa UV całkowicie chroni samochód przed promieniami słonecznymi zabezpieczając przed matowieniem powłoki lakierniczej. 
Warstwa polietylenu zabezpiecza pokrowiec przed nasiąkaniem wodą, przemakaniem i przymarzaniem (100% wodoodporny).  Wszyty sznurek wokół dolnej części pokrowca oraz zastosowana w pokrowcu 
miękka  warstwa wewnętrzna materiału zapewnia bezpieczne założenia pokrowca nawet podczas silnych podmuchów wiatru. Plandeka bardzo łatwa do założenia, po złożeniu posiada niewielkie wymiary.

Audi Q3, Q5
BMW X1, X3
Chevrolet Orlando, Captiva, PT Cruiser
Citroen Berlingo, Xsara Picasso
Dacia Dokker, Duster, Lodgy
Fiat Doblo, Sedici, Freemont
Ford C Max, S Max, Kuga
Honda CR-V
Hyundai ix35, Santa Fe, Tucson
Inniti FX
Jeep Compass, Wrangler Terenowy, Liberty, Patriot
Kia Carens, Sorento, Sportage, Evoque
Lancia Phedra
Mazda CX5, 5
Mercedes B klasa
Mitsubishi ASX, Outlander, Pajero IV (3drzwiowy)
Nissan Qashqai, X Trail I, X Trail II
Opel Meriva II, Zara II
Peugeot 3008, 5008
Renault Scenic II
Seat Altea
Skoda Yeti
Subaru Forester
Suzuki Grand Vitara
Toyota Verso, Rav 4 III
VW Tiguan, Touran
Volvo XC 60

Rozmiar L

Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl
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Ochronna plandeka na samochód
„Perfect”

Trójwarstwowy, wielosezonowy pokrowiec na samochód, który idealnie chroni pojazd przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg i szron. Zabezpiecza także przed sokami z drzew (np. żywica) oraz ptasimi 
odchodami, nie powodując wżerów w lakierze. Warstwa UV całkowicie chroni samochód przed promieniami słonecz-
nymi, dzięki czemu powłoka lakiernicza nie matowieje. Warstwa polietylenu zabezpiecza go przed nasiąkaniem wodą, 
przemakaniem i przymarzaniem (produkt jest w stu procentach wodoodporny). Sznurek wszyty wokół dolnej części po-
krowca, oraz miękka warstwa wewnętrzna materiału, zapewniają bezpieczne założenie plandeki nawet podczas silnych 
podmuchów wiatru. Pokrowiec „Perfect” jest bardzo łatwy do założenia, natomiast po złożeniu ma niewielkie wymiary.

ROZMIAR M
Chevrolet Aveo, Spark
Citroen C2 , C3, AX , Saxo
 Daewoo Matiz, Kalos
 Daihastu Charade
 Fiat Idea, Panda, Punto, Uno, 500
 Ford Fiesta, Fusion, Ka
 Honda Jazz
 Hyundai i10, Atos, Getz
 Kia Picanto
 Lancia Ypsilon
 Mazda 2, 121
 Mercedes Klasa :A
 Mitsubishi Colt
 Nissan Micra
 Opel Adam, Agila , Corsa
 Peugeot 106, 205, 206, 1007
 Renault Modus, Twingo, Clio
 Rover Mini, 25, 200
 Seat Arosa, Ibiza
 Skoda Favorit, Fabia, Felicja
 Subaru Justy
 Suzuki Alto, Swift, Wagon R+, Ignis, Liana, Splash
 Toyota Starlet, Yaris

 Volkswagen Fox, Lupo, Polo

ROZMIAR L
Alfa Romeo 33, 145, 147, Julietta
Audi A3, A1, TT
Bmw seria 1
Chevrolet Lacetti
Citroen C4, ZX, Xara, DS3, DS4
Dacia Nova, SupeRNova, Sandero, Solenza
Daewoo Lanos, Nexia, Nubira
Fiat Brava, Bravo, Marea, Palio, Sedici, Siena, Tipo
Ford Escort, Focus
Honda Civic, City, CR-Z, S2000
Hyundai Accent, Excel, Pony, i20, i30
Kia Cee”d, Cerato, Rio

Lada Kalina, Samara

Lancia Delta
Mazda 323, MXS
Mercedes Klasa:B
Nissan Almera, Note, Tiida
Opel Astra Classic, Astra, Kadett, Meriva, Tigra
Peugeot 207, 306, 307, 308
Renault 19, Megane, Thalia
Rover 45, 400
Seat Altea, Cordoba, Leon, Toledo
Skoda Roomster, Fabia kombi
Suzuki Sx4
Toyota Auris, Corolla, Urban Cruiser
Volkswagen Bora, Golf, Golf Plus
Volvo C30, S40

ROZMIAR XL
Alfa Romeo 159
Audi A4, A5
Bmw Seria 5, Seria 6
Chevrolet Camaro V, Cruze
Citroen C5, Xantia, DS5
Daewoo Espero
Fiat Linea
Ford Mondeo
Honda Accord, Legend
Hyundai Elantra, Genesis, Sonata, i40
Lancia Kappa
Mazda CX-5, 6, 626
Mercedes Klasa C, Klasa E, CLK, CLA, SL
Mitsubishi Galant
Nissan Primera
Opel Insignia, Signum, Vectra, Cascada
Peugeot 406, 407
Renault Fluence, Laguna
Rover 75
Seat Exeo, Altea XL
Skoda Octavia, Superb
Suzuki Kizahi
Subaru Legacy
Toyota Avensis, Corolla X
Volkswagen Jetta, Passat, Passat CC
Volvo V40 ,V50, V60, C70, S60, S70, 960

ROZMIAR M:
KOD PRODUKTU 10024
KOD EAN  5902596581312

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 10025
KOD EAN  5902596581329

ROZMIAR XL:
KOD PRODUKTU 10026
KOD EAN  5902596581336
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Ochronna plandeka na samochód 
„Classic”

Wysokiej jakości pokrowiec na samochód wykonany z włókniny polipropylenowej. Produkt idealnie chroni pojazd przed 
zanieczyszczeniami, takimi jak pył, kurz, odchody ptaków, liście, soki drzewne, a także niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi. Podczas przymrozków przykryte auto nie wymaga oczyszczania szyb z warstwy szronu. W pokrowcu został 
wszyty sznurek na całym obwodzie plandeki, co znacznie ułatwia zabezpieczenie przed podmuchami wiatru i przemiesz-
czeniem się futerału. Bardzo łatwy do założenia.

ROZMIAR M:
KOD PRODUKTU 10020
KOD EAN  5902596581022

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 10021
KOD EAN  5902596581039

ROZMIAR XL:
KOD PRODUKTU 10022
KOD EAN  5902596581282
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Z wygodnym zabezpieczeniem za pomocą sznurka

Z wygodnym zabezpieczeniem za pomocą sznurka

Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl
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 Wysokiej jakości pokrowiec na samochód, wykonany z włókniny polipropylenowej o właściwosciach wodood-
pornych. Chroni przed śniegiem, kurzem, odchodami ptakówi sokam i z drzew. Bardzo łatwy do założenia. Trudno 
brudzący się.

High quality cars tilt, made of polypropylene fabric, which has waterproof characteristics. Protects car body 
against snow, dust, bird droppings and tree sap. Simple to put on. Does not get dirty easily.

Der hochwertige Wagenüberzug ist aus dem wasserdichten Polypropylenesto. gemacht. Er schützt vor Schnee, 
Staub, Vogeldreck und Baumsaften. Leicht anzubringen, schwer zu beschmutzen.

Высококачественный чехол-тент на автомобиль, сделанный из полипропиле новой тканио водоупорных
свойствах. Защищает кузов автомобиля от снега, пыли, птичего помета и деревеснего сока. Легко надевается 
и трудно загрязняется.

Rozmiar XL
ALFA ROMEO
AUDI

BMW
CHEVROLET
CITROEN
DAEWOO
FIAT
FORD
HONDA

159
A4 ( B5,B6,B7,B8,B9 sedan/kombi), 
A5 sportback/coupe
Seria 5 (E60, E34, E39), Seria 6 (E63,E64)
Cruze
C5, Xantia,  DS5
Espero
Linea
Mondeo
Accord

Elantra, Sonata, i40
Kappa
CX-5, 6, 626
Klasa C W203, Klasa E W211
CLK w209/W208, CLA Coupe, SL
Galant
Primera
Insignia, Signum, Vectra, Cascada
406, 407
Fluence, Laguna

HYUNDAI
LANCIA
MAZDA
MERCEDES

MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT

ROVER
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

75
Exeo
Octavia, Superb
Legacy
Kizashi
Avensis, Corolla X
Jetta, Passat
V50, C70, S60, S70, 960

Skrzyżuj lewy i prawy sznurek, 
tak jak przy zawiązywaniu obuwia, 
naciąg go i zawiąż.

Instrukcja 
zawiązywania 
sznurka:

ROZMIAR M
Chevrolet Aveo, Spark
Citroen C2 , C3, AX , Saxo
 Daewoo Matiz, Kalos
 Daihastu Charade
 Fiat Idea, Panda, Punto, Uno, 500
 Ford Fiesta, Fusion, Ka
 Honda Jazz
 Hyundai i10, Atos, Getz
 Kia Picanto
 Lancia Ypsilon
 Mazda 2, 121
 Mercedes Klasa :A
 Mitsubishi Colt
 Nissan Micra
 Opel Adam, Agila , Corsa
 Peugeot 106, 205, 206, 1007
 Renault Modus, Twingo, Clio
 Rover Mini, 25, 200
 Seat Arosa, Ibiza
 Skoda Favorit, Fabia, Felicja
 Subaru Justy
 Suzuki Alto, Swift, Wagon R+, Ignis, Liana, Splash
 Toyota Starlet, Yaris

 Volkswagen Fox, Lupo, Polo

ROZMIAR L
Alfa Romeo 33, 145, 147, Julietta
Audi A3, A1, TT
Bmw seria 1
Chevrolet Lacetti
Citroen C4, ZX, Xara, DS3, DS4
Dacia Nova, SupeRNova, Sandero, Solenza
Daewoo Lanos, Nexia, Nubira
Fiat Brava, Bravo, Marea, Palio, Sedici, Siena, Tipo
Ford Escort, Focus
Honda Civic, City, CR-Z, S2000
Hyundai Accent, Excel, Pony, i20, i30
Kia Cee”d, Cerato, Rio

Lada Kalina, Samara

Lancia Delta
Mazda 323, MXS
Mercedes Klasa:B
Nissan Almera, Note, Tiida
Opel Astra Classic, Astra, Kadett, Meriva, Tigra
Peugeot 207, 306, 307, 308
Renault 19, Megane, Thalia
Rover 45, 400
Seat Altea, Cordoba, Leon, Toledo
Skoda Roomster, Fabia kombi
Suzuki Sx4
Toyota Auris, Corolla, Urban Cruiser
Volkswagen Bora, Golf, Golf Plus
Volvo C30, S40

ROZMIAR XL
Alfa Romeo 159
Audi A4, A5
Bmw Seria 5, Seria 6
Chevrolet Camaro V, Cruze
Citroen C5, Xantia, DS5
Daewoo Espero
Fiat Linea
Ford Mondeo
Honda Accord, Legend
Hyundai Elantra, Genesis, Sonata, i40
Lancia Kappa
Mazda CX-5, 6, 626
Mercedes Klasa C, Klasa E, CLK, CLA, SL
Mitsubishi Galant
Nissan Primera
Opel Insignia, Signum, Vectra, Cascada
Peugeot 406, 407
Renault Fluence, Laguna
Rover 75
Seat Exeo, Altea XL
Skoda Octavia, Superb
Suzuki Kizahi
Subaru Legacy
Toyota Avensis, Corolla X
Volkswagen Jetta, Passat, Passat CC
Volvo V40 ,V50, V60, C70, S60, S70, 960
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Ochronna plandeka na samochód 
„Pillow”

Wysokiej jakości pokrowiec samochodowy. Chroni przed śniegiem, kurzem oraz promieniami słonecznymi. Pokrowiec zmniejsza uszkodzenia po-
wstałe w wyniku gradu, zabezpiecza również przed sokami z drzew (żywica) oraz ptasimi odchodami. Składa się z 3 warstw dzięki czemu możemy 
go używać przez cały rok. Warstwa zewnętrzna to wytrzymała włóknina polipropylenowa z domieszką granulatu odbijającego promienie słoneczne.
Warstwa środkowa to wysoko puszysta tkanina o dużej sprężystości która służy minimalizacji ewentualnych uszkodzeń związanych z opadami gradu.
Warstwa wewnętrzna to miękka włóknina polipropylenowa zapobiegająca powstawaniu rys na lakierze.
Przeciwwskazania: Nie zakładać plandeki na pojazd pokryty piachem, błotem, etc. – grozi porysowaniem lakieru. Nie zakładać plandeki na pojazd 
świeżo woskowany – grozi zajściem reakcji chemicznej. Nie zakładać plandeki na mokry pojazd jeśli temperatura powietrza wynosi mniej niż 0 stopni 
C – grozi przymarznięciem produktu do karoserii. Nie czyścić plandeki środkami chemicznymi – pranie, używanie myjek ciśnieniowych grozi uszko-
dzeniem plandeki lub jej rozwarstwieniem. Chronić przed dziećmi.

Sedan L: 425 cm – 470 cm
KOD PRODUKTU 1002230
KOD EAN  5903678452810

Hatchback / Kombi M: 355 cm – 380 cm
KOD PRODUKTU 1001000
KOD EAN 5903678451653

Hatchback / Kombi XXM: 405 cm – 430 cm
KOD PRODUKTU 1001020
KOD EAN  5903678451677

Sedan XL: 470 cm – 500 cm
KOD PRODUKTU 1002240
KOD EAN  5903678452797

Hatchback / Kombi XM: 380 cm – 405 cm
KOD PRODUKTU 1001010
KOD EAN  5903678451660

Sedan XXL: 500 cm  - 535 cm
KOD PRODUKTU 1002250
KOD EAN  5903678452827

Hatchback / Kombi L: 430 cm – 455 cm
KOD PRODUKTU 1001030
KOD EAN  5903678451684

Hatchback / Kombi XL: 455 cm – 485 cm
KOD PRODUKTU 1001040
KOD EAN  5903678451691

Hatchback / Kombi XXL: 485 cm – 510 cm
KOD PRODUKTU 1002250
KOD EAN  5903678452827
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Pokrowiec ochronny na samochód 
„Half”
Pokrowiec – Półplandeka Half Hatchback-Kombi S/M wykonana z trójwarstwowego materiału. Idealnie chroni przed promieniowa-
niem UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami atmosferycznymi. W lecie idealnie służy jako ochrona przed nadmiernym 
nagrzewaniem się wnętrza pojazdu. Mocowany za pomocą gumek zakończonych plastikowymi haczykami. Pokrowiec zakładamy na 
zaparkowany pojazd.

M/L

75
 c

m

275 - 295 cm

ROZMIAR S / M:
KOD PRODUKTU 10017 S-M
KOD EAN  5903678451639

ROZMIAR M / L:
KOD PRODUKTU 10017 M-L
KOD EAN  5903678451646
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Producer:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl

Частично покривало за автомобил, изработено от  трислоен материал, напълно устойчив 
на слънчева светлина (UV), сняг, дъжд и други атмосферни условия.  Предпазва купето от 
прегряване. Захваща се с еластична лента с пластмасови закопчалки, които се закачат към 
колелата. Покривалото се прибира в опаковка за многократна употреба. Поставя се върху 
паркиран автомобил. Лесно за поставяне. 

Pokrov za automobil, napravljen od troslojnog materijala. Otporno na UV zračenje,snijeg, kišu 
i ostale vremenske prilike. Štiti vozilo od zagrijavanja. Učvrćuje se elastičnom trakom sa plastičnim 
zakačkama za točkove. Zapakovano u višekratnu ambalažu. Lako se postavlja.

Krátká verze ochranné płachty na automobil HALF XL. Krátká verze ochranné płachty na automobil, 
z třívrstvé tkaniny (zakrývá střechu + všechna výhledová okna). Plně odolná vůči slunečnímu záření 
(UV, dešti, sněhu). Upevňuje se pomocí elastického popruhu a spony ke kolům vozidla. Opakovaně 
použitelná, velmi jednoduché použití. 

Poole auto kate HALF on tehtud 3-kihilisest kangast. Täielikult vastupidav päikesevalguse (UV), 
lume, vihma ja muude ilmaolude suhtes. Kaitseb autot ülekuumenemise eest. Kinnitatakse elastse 
lindiga, mille plastpandlad haagitakse rataste külge. Kate on pakitud taaskasutatavasse 
pakendisse. Pange kate pargitud autole. Lihtne paigaldad.

Polucerada / Navlaka zaštitna za automobile HALF. Navlaka/Polucerada HALF od troslojnog 
materijala, idealna za zaštitu od UV zračenja, snijega, kiše, mraza i drugih nepogodnih vremenskih 
uvjeta. Izvrsno služi i kao zaštita od prekomjernog zagrijavanja unutrašnjosti vozila. Učvršćuje se 
pomoću gumica s plastičnim kukicama koje treba zakačiti za felge ili ratkape auta. Postavlja se na 
parkirano vozilo. Vrlo jednostavna i brza montaža. Pakiranje u vrećici za višekratnu namjenu.

Κάλυμμα μισού αυτοκινήτου HALF από ύφασμα 3 στρωμάτων. Πλήρως ανθεκτικό στο ηλιακό φως 
(UV), το χιόνι, τη βροχή και άλλες καιρικές συνθήκες. Προστατεύει το αυτοκίνητο από 
υπερθέρμανση. Συνδέεται με ελαστική ταινία.

Daļējs auto pārvalks, kas izgatavots no 3-slāņa auduma. Pilnībā drošs pret saules gaismu (UV), sniegu, 
lietu un citiem laika apstākļiem. Tas pasargā auto no pārkaršanas saulē. Stiprināms izmantojot 
komplektā esošo elestīgo lenti ar plastmasas āķiem, kurus aizāķē aiz diskiem. Iepakojums vairākkārt 
izmantojams ērtai glabāšanai. Viegla un ātra instalācija.

Abdeckung - Halbheck-Kombi S / M aus einem dreischichtigen Material. Es schützt perfekt vor 
UV-Strahlung, Schnee, Regen, Frost und anderen Wetterbedingungen. Im Sommer ideal als Schutz 
vor zu starker Erwärmung des Fahrzeuginnenraums. Fixiert mit Gummibändern mit Kunststo«haken. 
Wir decken das geparkte Fahrzeug ab.

Pokrowiec – Półplandeka Half Hatchback-Kombi S/M wykonana z trójwarstwowego materiału. 
Idealnie chroni przed promieniowaniem UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami 
atmosferycznymi. W lecie idealnie służy jako ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza 
pojazdu. Mocowany za pomocą gumek zakończonych plastikowymi haczykami. Pokrowiec 
zakładamy na zaparkowany pojazd.

Polovičné kryty HALF vyrobené z 3-vrstvovej tkaniny. Plne odolné voči slnečnému žiareniu (UV), 
snehu, dažďu a iným poveternostným podmienkam. Chráni auto pred prehriatím. Pripevňuje sa 
pomocou pružnej pásky s plastovými sponami, ktoré sa pripevní ku kolesám. Kryt je zabalený 
v opätovne použiteľnom balení. Položte kryt na zaparkované auto. Jednoduché nasadenie.

Чехол полутент HALF выполнен из трехслойного материала. Превосходно защищает от 
УФ-излучения, снега, дождя и других атмосферных факторов, а также от чрезмерного нагрева 
салона автомобиля. Чехол прикрепляется с помощью резинок с пластмассовыми крючками, 
которые надо прицепить к колесам. Чехол в упаковке многократного пользования. Чехол 
надевать на припаркованную машину. Легко и быстро надевается.  

Prelata auto ce acopera jumatate din caroseria masinii pentru autoturisme tip hachback sau combi, 
marimea S/M, fabricata din material compus din trei straturi. Protejeaza perfect impotriva radiatiilor 
solare, zapezii, ploii, inghetului si a altor intemperii. Este ideala pe timp de vara, deoarece asigura o 
protectie impotriva incalzirii excesive a interiorului autoturismului. Se ¼xeaza cu benzi elastice si 
carlige din plastic. Husa este edte ideala in cazul autovehiculelor parcate pentru o perioada mai 
indelungata.

Pol-prevleka za avto HALF, izdelana iz 3-slojne tkanine. Popolnoma odporna na sončno svetlobo 
(UV), sneg, dež in ostale vremenske razmere. Avto ščiti pred segrevanjem. Pritrdi se s plastičnimi 
zaponkami (na elastičnem traku), ki se pritrdijo na kolesa. Prevleka je pakirana v embalažo, ki jo 
lahko ponovno uporabite. S prevleko enostavno prekrijte parkirano vozilo. Enostavna montaža.

 Autóponyva ferdehátú/kombi S/M méret három rétegű anyagból. Tökéletes védelmet nyújt UV 
sugárzás, hó, eső, fagy és egyéb időjárási viszontagságok ellen. Nyáron ideális az utastér túlzott 
felmelegedése ellen. Rugalmas szalagokkal és műanyag kampókkal rögzíthető. Álló járműre 
rögzítendő. 

Тент для автомобіля HALF (половинчастий) з тришарової тканини. Повністю стійкий до 
сонячного світла (УФ), снігу, дощу та інших погодних умов. Захищає автомобіль від нагрівання. 
Кріпиться за допомогою еластичної стрічки з пластиковими застібками, які ви зачепите за 
колеса. Тент запакований у багаторазовий пакет.

Car Cover - Half Hatchback-Kombi S / M made of a three-layer material. It perfectly protects against 
UV radiation, snow, rain, frost and other weather conditions. In summer, it is ideal as protection 
against excessive heating of the vehicle interior. Fixed with elastic bands with plastic hooks. We put 
the cover on the parked vehicle.

Copriauto parziale HALF a tre strati, protegge perfettamente dai raggi UV, neve, pioggia, gelo 
e altri agenti atmosferici. Eccellente anche come parasole e protezione da riscaldamento abitacolo. 
Dotato di cinghie elastiche con ganci da ¼ssare su copriruote/cerchioni. Installare sul veicolo 
parcheggiato. Installazione molto facile e veloce. Completo di borsa custodia.

Чехол полутент HALF выполнен из трехслойного материала. Превосходно защищает от 
УФ-излучения, снега, дождя и других атмосферных факторов, а также от чрезмерного нагрева 
салона автомобиля. Чехол прикрепляется с помощью резинок с пластмассовыми крючками, 

Тент для автомобіля HALF (половинчастий) з тришарової тканини. Повністю стійкий до 
сонячного світла (УФ), снігу, дощу та інших погодних умов. Захищає автомобіль від нагрівання. 

S/M
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Producer:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl

Частично покривало за автомобил, изработено от  трислоен материал, напълно устойчив 
на слънчева светлина (UV), сняг, дъжд и други атмосферни условия.  Предпазва купето от 
прегряване. Захваща се с еластична лента с пластмасови закопчалки, които се закачат към 
колелата. Покривалото се прибира в опаковка за многократна употреба. Поставя се върху 
паркиран автомобил. Лесно за поставяне. 

Pokrov za automobil, napravljen od troslojnog materijala. Otporno na UV zračenje,snijeg, kišu 
i ostale vremenske prilike. Štiti vozilo od zagrijavanja. Učvrćuje se elastičnom trakom sa plastičnim 
zakačkama za točkove. Zapakovano u višekratnu ambalažu. Lako se postavlja.

Krátká verze ochranné płachty na automobil HALF XL. Krátká verze ochranné płachty na automobil, 
z třívrstvé tkaniny (zakrývá střechu + všechna výhledová okna). Plně odolná vůči slunečnímu záření 
(UV, dešti, sněhu). Upevňuje se pomocí elastického popruhu a spony ke kolům vozidla. Opakovaně 
použitelná, velmi jednoduché použití. 

Poole auto kate HALF on tehtud 3-kihilisest kangast. Täielikult vastupidav päikesevalguse (UV), 
lume, vihma ja muude ilmaolude suhtes. Kaitseb autot ülekuumenemise eest. Kinnitatakse elastse 
lindiga, mille plastpandlad haagitakse rataste külge. Kate on pakitud taaskasutatavasse 
pakendisse. Pange kate pargitud autole. Lihtne paigaldad.

Polucerada / Navlaka zaštitna za automobile HALF. Navlaka/Polucerada HALF od troslojnog 
materijala, idealna za zaštitu od UV zračenja, snijega, kiše, mraza i drugih nepogodnih vremenskih 
uvjeta. Izvrsno služi i kao zaštita od prekomjernog zagrijavanja unutrašnjosti vozila. Učvršćuje se 
pomoću gumica s plastičnim kukicama koje treba zakačiti za felge ili ratkape auta. Postavlja se na 
parkirano vozilo. Vrlo jednostavna i brza montaža. Pakiranje u vrećici za višekratnu namjenu.

Κάλυμμα μισού αυτοκινήτου HALF από ύφασμα 3 στρωμάτων. Πλήρως ανθεκτικό στο ηλιακό φως 
(UV), το χιόνι, τη βροχή και άλλες καιρικές συνθήκες. Προστατεύει το αυτοκίνητο από 
υπερθέρμανση. Συνδέεται με ελαστική ταινία.

Daļējs auto pārvalks, kas izgatavots no 3-slāņa auduma. Pilnībā drošs pret saules gaismu (UV), sniegu, 
lietu un citiem laika apstākļiem. Tas pasargā auto no pārkaršanas saulē. Stiprināms izmantojot 
komplektā esošo elestīgo lenti ar plastmasas āķiem, kurus aizāķē aiz diskiem. Iepakojums vairākkārt 
izmantojams ērtai glabāšanai. Viegla un ātra instalācija.

Abdeckung - Halbheck-Kombi S / M aus einem dreischichtigen Material. Es schützt perfekt vor 
UV-Strahlung, Schnee, Regen, Frost und anderen Wetterbedingungen. Im Sommer ideal als Schutz 
vor zu starker Erwärmung des Fahrzeuginnenraums. Fixiert mit Gummibändern mit Kunststo«haken. 
Wir decken das geparkte Fahrzeug ab.

Pokrowiec – Półplandeka Half Hatchback-Kombi S/M wykonana z trójwarstwowego materiału. 
Idealnie chroni przed promieniowaniem UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami 
atmosferycznymi. W lecie idealnie służy jako ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza 
pojazdu. Mocowany za pomocą gumek zakończonych plastikowymi haczykami. Pokrowiec 
zakładamy na zaparkowany pojazd.

Polovičné kryty HALF vyrobené z 3-vrstvovej tkaniny. Plne odolné voči slnečnému žiareniu (UV), 
snehu, dažďu a iným poveternostným podmienkam. Chráni auto pred prehriatím. Pripevňuje sa 
pomocou pružnej pásky s plastovými sponami, ktoré sa pripevní ku kolesám. Kryt je zabalený 
v opätovne použiteľnom balení. Položte kryt na zaparkované auto. Jednoduché nasadenie.

Чехол полутент HALF выполнен из трехслойного материала. Превосходно защищает от 
УФ-излучения, снега, дождя и других атмосферных факторов, а также от чрезмерного нагрева 
салона автомобиля. Чехол прикрепляется с помощью резинок с пластмассовыми крючками, 
которые надо прицепить к колесам. Чехол в упаковке многократного пользования. Чехол 
надевать на припаркованную машину. Легко и быстро надевается.  

Prelata auto ce acopera jumatate din caroseria masinii pentru autoturisme tip hachback sau combi, 
marimea S/M, fabricata din material compus din trei straturi. Protejeaza perfect impotriva radiatiilor 
solare, zapezii, ploii, inghetului si a altor intemperii. Este ideala pe timp de vara, deoarece asigura o 
protectie impotriva incalzirii excesive a interiorului autoturismului. Se ¼xeaza cu benzi elastice si 
carlige din plastic. Husa este edte ideala in cazul autovehiculelor parcate pentru o perioada mai 
indelungata.

Pol-prevleka za avto HALF, izdelana iz 3-slojne tkanine. Popolnoma odporna na sončno svetlobo 
(UV), sneg, dež in ostale vremenske razmere. Avto ščiti pred segrevanjem. Pritrdi se s plastičnimi 
zaponkami (na elastičnem traku), ki se pritrdijo na kolesa. Prevleka je pakirana v embalažo, ki jo 
lahko ponovno uporabite. S prevleko enostavno prekrijte parkirano vozilo. Enostavna montaža.

 Autóponyva ferdehátú/kombi S/M méret három rétegű anyagból. Tökéletes védelmet nyújt UV 
sugárzás, hó, eső, fagy és egyéb időjárási viszontagságok ellen. Nyáron ideális az utastér túlzott 
felmelegedése ellen. Rugalmas szalagokkal és műanyag kampókkal rögzíthető. Álló járműre 
rögzítendő. 

Тент для автомобіля HALF (половинчастий) з тришарової тканини. Повністю стійкий до 
сонячного світла (УФ), снігу, дощу та інших погодних умов. Захищає автомобіль від нагрівання. 
Кріпиться за допомогою еластичної стрічки з пластиковими застібками, які ви зачепите за 
колеса. Тент запакований у багаторазовий пакет.

Car Cover - Half Hatchback-Kombi S / M made of a three-layer material. It perfectly protects against 
UV radiation, snow, rain, frost and other weather conditions. In summer, it is ideal as protection 
against excessive heating of the vehicle interior. Fixed with elastic bands with plastic hooks. We put 
the cover on the parked vehicle.

Copriauto parziale HALF a tre strati, protegge perfettamente dai raggi UV, neve, pioggia, gelo 
e altri agenti atmosferici. Eccellente anche come parasole e protezione da riscaldamento abitacolo. 
Dotato di cinghie elastiche con ganci da ¼ssare su copriruote/cerchioni. Installare sul veicolo 
parcheggiato. Installazione molto facile e veloce. Completo di borsa custodia.

Чехол полутент HALF выполнен из трехслойного материала. Превосходно защищает от 
УФ-излучения, снега, дождя и других атмосферных факторов, а также от чрезмерного нагрева 
салона автомобиля. Чехол прикрепляется с помощью резинок с пластмассовыми крючками, 

Тент для автомобіля HALF (половинчастий) з тришарової тканини. Повністю стійкий до 
сонячного світла (УФ), снігу, дощу та інших погодних умов. Захищає автомобіль від нагрівання. 
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ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 10015
KOD EAN  5902596581374

ROZMIAR XL:
KOD PRODUKTU 10016
KOD EAN  5902596581381

KOMBI:
KOD PRODUKTU 10017
KOD EAN 5902596581602

Pokrowiec ochronny na samochód 
„Half” kombi

Pokrowiec / pół-plandeka wykonana z trójwarstwowego materiału. Produkt ten idealnie chroni auto 
przed promieniami UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Sprawdza 
się również jako ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza pojazdu. Mocowany za pomocą 
gumek zakończonych plastikowymi haczykami, które należy zaczepić o felgi lub kołpaki. Zakładać na 
zaparkowany pojazd. Bardzo łatwy i szybki w montażu. Zapakowany w saszetkę wielokrotnego użytku.
Dwa rozmiary: L (długość 265 cm / szerokość 125 cm / wysokość  68 cm)
          XL (długość 295 cm / szerokość 130 cm / wysokosć 68 cm)

Pokrowiec / pół-plandeka wykonana z trójwarstwowego materiału. Produkt ten idealnie chroni auto 
przed promieniami UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Sprawdza 
się również jako ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza pojazdu. Mocowany za pomocą 
gumek zakończonych plastikowymi haczykami, które należy zaczepić o felgi lub kołpaki. Zakładać na 
zaparkowany pojazd. Bardzo łatwy i szybki w montażu. Zapakowany w saszetkę wielokrotnego użytku.
Rozmar: (długość 3455 cm / szerokość 116 cm / wysokość  68 cm)

CarPassion
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Producer:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl

Trójwarstwowy

345 cm 116 cm

68
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Kombi

Частично покривало за автомобил, изработено от  трислоен материал, напълно устойчив 
на слънчева светлина (UV), сняг, дъжд и други атмосферни условия.  Предпазва купето от 
прегряване. Захваща се с еластична лента с пластмасови закопчалки, които се закачат към 
колелата. Покривалото се прибира в опаковка за многократна употреба. Поставя се върху 
паркиран автомобил. Лесно за поставяне. 

Pokrov za automobil, napravljen od troslojnog materijala. Otporno na UV zračenje,snijeg, kišu 
i ostale vremenske prilike. Štiti vozilo od zagrijavanja. Učvrćuje se elastičnom trakom sa plastičnim 
zakačkama za točkove. Zapakovano u višekratnu ambalažu. Lako se postavlja.

Krátká verze ochranné płachty na automobil HALF XL. Krátká verze ochranné płachty na automobil, 
z třívrstvé tkaniny (zakrývá střechu + všechna výhledová okna). Plně odolná vůči slunečnímu záření 
(UV, dešti, sněhu). Upevňuje se pomocí elastického popruhu a spony ke kolům vozidla. Opakovaně 
použitelná, velmi jednoduché použití. 

Poole auto kate HALF on tehtud 3-kihilisest kangast. Täielikult vastupidav päikesevalguse (UV), 
lume, vihma ja muude ilmaolude suhtes. Kaitseb autot ülekuumenemise eest. Kinnitatakse elastse 
lindiga, mille plastpandlad haagitakse rataste külge. Kate on pakitud taaskasutatavasse 
pakendisse. Pange kate pargitud autole. Lihtne paigaldad.

Polucerada / Navlaka zaštitna za automobile HALF. Navlaka/Polucerada HALF od troslojnog 
materijala, idealna za zaštitu od UV zračenja, snijega, kiše, mraza i drugih nepogodnih vremenskih 
uvjeta. Izvrsno služi i kao zaštita od prekomjernog zagrijavanja unutrašnjosti vozila. Učvršćuje se 
pomoću gumica s plastičnim kukicama koje treba zakačiti za felge ili ratkape auta. Postavlja se na 
parkirano vozilo. Vrlo jednostavna i brza montaža. Pakiranje u vrećici za višekratnu namjenu.

Κάλυμμα μισού αυτοκινήτου HALF από ύφασμα 3 στρωμάτων. Πλήρως ανθεκτικό στο ηλιακό φως 
(UV), το χιόνι, τη βροχή και άλλες καιρικές συνθήκες. Προστατεύει το αυτοκίνητο από 
υπερθέρμανση. Συνδέεται με ελαστική ταινία.

Daļējs auto pārvalks, kas izgatavots no 3-slāņa auduma. Pilnībā drošs pret saules gaismu (UV), sniegu, 
lietu un citiem laika apstākļiem. Tas pasargā auto no pārkaršanas saulē. Stiprināms izmantojot 
komplektā esošo elestīgo lenti ar plastmasas āķiem, kurus aizāķē aiz diskiem. Iepakojums vairākkārt 
izmantojams ērtai glabāšanai. Viegla un ātra instalācija.

Autoschutzdecke, Halbplane HALF aus Drei-Schicht-Material gefetrigt, schützt ideal vor UV-Strahlen, 
Schnee, Regen, Frost und anderem Wetter als auch von Überhitzung des Innenraums des Fahrzeugs. 
Autoschutzdecke ist mit Gummibändern mit Kunststo«haken an die Räder oder Radkappen 
befestigt. Autoschutzdecke ist in einer wiederverwendbaren Tasche verpackt. Autoschutzdecke auf 
ein geparktes Fahrzeug beziehen. Sehr einfach und schnell zu beziehen. 

Pokrowiec / pólplandeka HALF wykonana z trójwarstwowego materiału, idealnie chroni przed 
promieniami UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Doskonała 
również jako ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza pojazdu. Mocowana za 
pomocą gumek zakończonych plastikowymi haczykami, które należy zaczepić o felgi lub kołpaki 
w samochodzie. Zakładać na zaparkowany pojazd. Bardzo łatwa i szybka w montażu. Zapakowana 
w saszetkę wielokrotnego użytku. 

Polovičné kryty HALF vyrobené z 3-vrstvovej tkaniny. Plne odolné voči slnečnému žiareniu (UV), 
snehu, dažďu a iným poveternostným podmienkam. Chráni auto pred prehriatím. Pripevňuje sa 
pomocou pružnej pásky s plastovými sponami, ktoré sa pripevní ku kolesám. Kryt je zabalený 
v opätovne použiteľnom balení. Položte kryt na zaparkované auto. Jednoduché nasadenie.

Чехол полутент HALF выполнен из трехслойного материала. Превосходно защищает от 
УФ-излучения, снега, дождя и других атмосферных факторов, а также от чрезмерного нагрева 
салона автомобиля. Чехол прикрепляется с помощью резинок с пластмассовыми крючками, 
которые надо прицепить к колесам. Чехол в упаковке многократного пользования. Чехол 
надевать на припаркованную машину. Легко и быстро надевается.  

Husa auto din material textil cu 3 straturi. Rezistenta la lumina soarelui (UV), zăpadă, ploaie și alte 
condiții meteorologice. Protejează mașina de supraîncălzire. Se ¾xează cu ajutorul unei benzi elastice 
cu cleme din plastic care se prind pe roți.Husa este ambalata în ambalaj reutilizabil.Ușor de pus.

Pol-prevleka za avto HALF, izdelana iz 3-slojne tkanine. Popolnoma odporna na sončno svetlobo 
(UV), sneg, dež in ostale vremenske razmere. Avto ščiti pred segrevanjem. Pritrdi se s plastičnimi 
zaponkami (na elastičnem traku), ki se pritrdijo na kolesa. Prevleka je pakirana v embalažo, ki jo 
lahko ponovno uporabite. S prevleko enostavno prekrijte parkirano vozilo. Enostavna montaža.

Autós ponyva 3 rétegű szövet anyagból. Ellenálló a napfénnyel (UV), esőnek és az egyéb időjárási 
viszonyoknak. Védi az autót a túlmelegedéstől. A rugalmas szalagokkal és műanyag kapcsokkal 
egyszerűen rögzíthető. A ponyva újrahasznosítható anyagból készül.

Тент для автомобіля HALF (половинчастий) з тришарової тканини. Повністю стійкий до 
сонячного світла (УФ), снігу, дощу та інших погодних умов. Захищає автомобіль від нагрівання. 
Кріпиться за допомогою еластичної стрічки з пластиковими застібками, які ви зачепите за 
колеса. Тент запакований у багаторазовий пакет.

Half car cover HALF made of 3-layer fabric. Fully resistant to sunlight (UV), snow, rain and other 
weather conditions. lt protects the car from overheating. lt is fastened using elastic tape with 
plastic clasps which you hook to the wheels. The cover is packed in reusable package. Put the cover 
on parked car. Easy to put on.  

Copriauto parziale HALF a tre strati, protegge perfettamente dai raggi UV, neve, pioggia, gelo e 
altri agenti atmosferici. Eccellente anche come parasole e protezione da riscaldamento abitacolo. 
Dotato di cinghie elastiche con ganci da ¾ssare su copriruote/cerchioni. Installare sul veicolo 
parcheggiato. Installazione molto facile e veloce. Completo di borsa custodia.

 

www.facebook.com/carpassionpl

Pokrowiec ochronny na samochód 
„Half”
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KODY:
KOD PRODUKTU 10037
KOD EAN  5902596581565

Pokrowce przeciszronowe na wycieraczki
„Frosto”

Pokrowiec ochronny na kierownicę wielokrotnego użytku. Rozmiar uniwersalny, bardzo łatwy do 
założenia.CarPassion

 Wykonane z mrozoodpornego materiału pokrowce na wycieraczki do samochodu. Zabezpieczają 
wycieraczki przed śniegiem i lodem, oraz przymarzaniem do szyb. Pokrowce pasują na każdy rodzaj 
wycieraczek. W opakowaniu znajdują się dwa pokrowce.

 Made from the frost-proof material windscreen wipers covers. They protect wipers from snow, 
ice and freezing to car windows. Suitable for all wipers. There are two covers in a pocket.
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Osłona przeciwszronowa 
„De Lux mini / medium /maxi”
PEŁNA OCHRONA PRZED OSADZAJĄCYM SIĘ SZRONEM,  LODEM i ŚNIEGIEM
Praktyczna osłona na przednią oraz boczne szyby, wraz z lusterkami, zapobiegająca osadzaniu się szronu i lodu. Bardzo łatwa i szybka w montażu. 

Nadaję się do samochodów małych 
i średnich, takich jak: Opel Adam, Smart, 
Toyota IQ, WV Lupo, Seat MII, itp.

Nadaję się do samochodów klasy śred-
niej, takich jak: Audi A3, Opel Corsa, VW 
Polo, VW Golf, Kia Ceed,Opel Astra, Seat 
Leon, itp.

Nadaję się do samochodów terenowych, 
van, takich jak: Ford Galaxy, Dodge Grand 
Caravan, VW Sharan, Opel Zafi ra, Renault 
Scenic, Citropen c4 Picasso, itp.

PEŁNA OCHRONA PRZED OSADZAJĄCYM SIĘ SZRONEM, 
LODEM i ŚNIEGIEM  

przeznaczona do samochodów osobowych

A

B

Rozmiar

A – 110 cm do 135 cm
B – 90 cm

Podnieś wycieraczki, otwórz drzwi, załóż osłonę. 
Zagnij zakładki osłony za drzwi , zamknij je.

Załóż haczyki przymocowane do gumek 
zabezpieczających na przedniei tylne felgi / kołpaki.
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Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl

1 2

 Практический чехол для лобового стекла, боковых 
окон и зеркал, защищающий от инея, льда и снега. Простой 
и быстрый монтаж.  

 Eine praktische Abdeckung für die Frontscheiben, 
Seitenscheiben und Rückspiegel, verhindert Aufbau von Frost 
und Eis. Sehr einfache und schnelle Montage.

 Practical cover for windshield, side windows and mirrors 
protecting from frost, ice and snow. Easy and quick to put on.  

 Praktyczna osłona na przednią oraz boczne szyby wraz 
z lusterkami zapobiegająca osadzaniu się szronu i lodu. 
Bardzo łatwy i szybki montaż.
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PEŁNA OCHRONA PRZED OSADZAJĄCYM SIĘ SZRONEM, 
LODEM i ŚNIEGIEM  

przeznaczona do samochodów osobowych

A

B

Rozmiar

A – 135 cm do 145 cm
B – 100 cm

Podnieś wycieraczki, otwórz drzwi, załóż osłonę. 
Zagnij zakładki osłony za drzwi , zamknij je.

Załóż haczyki przymocowane do gumek 
zabezpieczających na przedniei tylne felgi / kołpaki.
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Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl

1 2

 Практический чехол для лобового стекла, боковых 
окон и зеркал, защищающий от инея, льда и снега. Простой 
и быстрый монтаж.  

 Eine praktische Abdeckung für die Frontscheiben, 
Seitenscheiben und Rückspiegel, verhindert Aufbau von Frost 
und Eis. Sehr einfache und schnelle Montage.

 Practical cover for windshield, side windows and mirrors 
protecting from frost, ice and snow. Easy and quick to put on.  

 Praktyczna osłona na przednią oraz boczne szyby wraz 
z lusterkami zapobiegająca osadzaniu się szronu i lodu. 
Bardzo łatwy i szybki montaż.
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PEŁNA OCHRONA PRZED OSADZAJĄCYM SIĘ SZRONEM, 
LODEM i ŚNIEGIEM  

przeznaczona do samochodów osobowych

A

B

Rozmiar

A – 145 cm do 165 cm
B – 110 cm

Podnieś wycieraczki, otwórz drzwi, załóż osłonę. 
Zagnij zakładki osłony za drzwi , zamknij je.

Załóż haczyki przymocowane do gumek 
zabezpieczających na przedniei tylne felgi / kołpaki.
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Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl

1 2

 Практический чехол для лобового стекла, боковых 
окон и зеркал, защищающий от инея, льда и снега. Простой 
и быстрый монтаж.  

 Eine praktische Abdeckung für die Frontscheiben, 
Seitenscheiben und Rückspiegel, verhindert Aufbau von Frost 
und Eis. Sehr einfache und schnelle Montage.

 Practical cover for windshield, side windows and mirrors 
protecting from frost, ice and snow. Easy and quick to put on.  

 Praktyczna osłona na przednią oraz boczne szyby wraz 
z lusterkami zapobiegająca osadzaniu się szronu i lodu. 
Bardzo łatwy i szybki montaż.
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MINI MEDIUM MAXI

KOD PRODUKTU 10012
KOD EAN  5902596581077

KOD PRODUKTU 10013
KOD EAN  5902596581084

KOD PRODUKTU 10014
KOD EAN  5902596581091

A

B

A – 135 cm do 145 cm
B – 100 cm

A

B

A – 145 cm do 165 cm
B – 110 cm

A

B

A – 110 cm do 135 cm
B – 90 cm
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KOD PRODUKTU 10010
KOD EAN  5902596581008

KOD PRODUKTU 10011
KOD EAN  5902596581015

Osłona przeciwszronowa 
dla samochodów osobowych „Zima”

Osłona przeciwszronowa 
dla samochodów dostawczych „Zima”

Praktyczna osłona na przednią szybę zapobiegająca osadzaniu się szronu i lodu.  Wykonana z materiału odpornego na 
przymarzanie. Produkt pozwala uniknąć porysowania szyby i zaoszczędzić czas tracony na ich oczyszczanie. Mocowanie 
osłony odbywa się poprzez przytrzaśnięcie drzwiami „poduszeczek” znajdujących się na końcach zakładek. Bardzo prak-
tyczna i łatwa do założenia.

Praktyczna osłona na przednią szybę zapobiegająca osadzaniu się szronu i lodu.  Wykonana z materiału odpornego na 
przymarzanie. Produkt pozwala uniknąć porysowania szyby i zaoszczędzić czas tracony na ich oczyszczanie. Mocowanie 
osłony odbywa się poprzez przytrzaśnięcie drzwiami „poduszeczek” znajdujących się na końcach zakładek. Bardzo prak-
tyczna i łatwa do założenia.

 Praktyczna osłona na przednią szybę zapobiegająca 
osadzaniu się szronu i lodu. Bardzo łatwy i szybki montaż. 

Praktischer Schutz für die Windschutzscheibe zu 
verhindern, frost build-up und Eis. Sehr einfache und 
schnelle Installation.

 Practical protection for a windscreen to prevent frost 
and ice. Very easy and quick installation. 

 Практическая защита ветрового стекла от инея 
и льду. Простой и быстры монтаж.

Producent:

CarPassion

ul. Okulickiego 55/92

31-637 Kraków

www.carpassion.pl N
r 
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10

A

B

Rozmiar

A – 110 cm do 160 cm
B – 75 cm

przeznaczona do samochodów osobowych

PEŁNA OCHRONA PRZED OSADZAJĄCYM
SIĘ SZRONEM I LODEM 

Bez śniegu i szronu
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Podnieś wycieraczki, otwórz drzwi, 
załóż osłonę. 

Zagnij zakładki osłony za drzwi, 
zamknij je.

1
2

CarPassion
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  5902596581015

A

B

A – 110 cm do 160 cm
B – 75 cm

A

B

A – 145 cm do 175 cm
B – 95 cm
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Organizer do bagażnika
„Praktiker”

Praktyczny produkt wyposażony w rzepy ułatwiające mocowanie. Idealny do przechowywania gaśni-
cy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki oraz drobnych narzędzi. Dzięki niemu w łatwy sposób utrzy-
masz porządek w swoim samochodzie.

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 20100
KOD EAN  5902596581480

ROZMIAR XL:
KOD PRODUKTU 20101
KOD EAN  5902596581497

KOD PRODUKTU 100111
KOD EAN  5903678450366

Osłona przeciwszronowa dla 
samochodów osobowych „Zima / Lato”

Uniwersalna całoroczna mata na szybę wyprodukowana przez polskiego producenta fi rmę CarPassion. Wykonana z trzywar-
stwowego materiału, dwie warstwy zewnętrzne to włóknina polipropylenowa z domieszką chroniącą przed promieniami UV 
przedzielona folią oddychającą. Matę przeznaczona jest do użytku przez cały rok.  W okresie letnim chroni przed nadmiernym 
nagrzewaniem się deski rozdzielczej  w okresie zimowym zabezpiecza przed szronem oraz śniegiem. Mata posiada intuicyjny 
system montażu, wystarczy przytrzasnąć drzwiami a produkt będzie dokładnie przylegał do szyby.system montażu, wystarczy przytrzasnąć drzwiami a produkt będzie dokładnie przylegał do szyby.

A

B

A – 145 cm do 175 cm
B – 95 cm
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KOD PRODUKTU 20120
KOD EAN  5902596581428

Pokrowiec ochronny do przewozu psa 
„Husky”

Uniwersalny pokrowiec do przewozu zwierząt lub bagażu, wykonany z grubej nieprzemakalnej i ekologicznej skóry. 
Dzięki temu produktowi bez problemów zachowasz czystość w swoim samochodzie. Montaż maty odbywa się 
poprzez założenie stelaża na przednie i tylne zagłówki. W pokrowcu zastosowano otwory na pas bezpieczeństwa 
i osłony (klapy) chroniące boki siedziska przed zabrudzeniami. Po złożeniu posiada niewielkie rozmiary.

uwzględnione otwory 
na pasy bezpieczeństwa

do zastosowania również 
w bagażniku
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KOD PRODUKTU 10035
KOD EAN  5902596581299

KOD PRODUKTU 10070
KOD EAN  5902596581275

Pokrowiec ochronny na tylną kanapę
z eko skóry „Back seat”

Osłona tyłu 
fotela „Infano”

Uniwersalny pokrowiec ochronny na tylną kanapę, wykonany z bardzo wytrzymałej skóry ekolo-
gicznej. Idealnie zabezpiecza przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami podczas przewozu psa czy 
bagażu. Prosty w czyszczeniu, bardzo łatwy i szybki do założenia.

Idealnie chroni tył fotela przed zabrudzeniami i uszkodzeniami tapicerki. Można ją bardzo łatwo założyć, a także zdjąć z fotela. Osłona u góry jest 
mocowana za pomocą gumki, natomiast na dole za pomocą elastycznych tasiemek i haczyków. Zakrywa cały tył fotela.
Dwa rozmiary: 79 × 43 cm
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Osłona tyłu fotela „Infano Pillow”

Produkt przeznaczony to ochrony tyłu fotela przed zabrudzeniami. Produkt wykonany z puszystej włókniny odpornej na uszkodzenia oraz roze-
rwania. Osłonę bardzo łatwo utrzymać w czystości wystarczy przetrzeć mokrą szmatką. Produkt zakrywa całą tylną część fotela. Łatwy intuicyjny 
montaż

KOD PRODUKTU 10070 pillow
KOD EAN  5903678452834
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Mata ochronna pod fotelik 
samochodowy „Bambino”

Mata ochronna pod fotelik samochodowy Bambino. Zabezpiecza siedzenie samochodowe przed przetarciami i zabrudzeniami spowodowanymi 
przez fotelik. Mata wykonana z wysokiej jakości ekoskóry od spodu podklejona grubą pianką. Możliwość stosowania pod foteliki Isofi x.

KOD PRODUKTU 20201
KOD EAN  5903678450205

50 cm

40 cm

25
 c

m
46

 cm
60

 c
m
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Uniwersalny pokrowiec na siedzenia 
„Raptor”
Uniwersalny pokrowiec na fotel przeznaczony do samochodów osobowych. Produkt chroni oryginalne siedzenie przed uszkodzeniami oraz zabru-
dzeniami. Pokrowiec obszyty szeroką gumką, która dopasowuje go do modelu siedzenia.  Dodatkowo od spodu montowany za pomocą haczyków. 
Pokrowiec łatwy w czyszczeniu mokrą szmatką, można  prać w pralce w 30°C. 

Uniwersalny pokrowiec na fotel przeznaczony do samochodów osobowych. Produkt chroni oryginalne siedzenie przed uszkodzeniami oraz zabru-Uniwersalny pokrowiec na fotel przeznaczony do samochodów osobowych. Produkt chroni oryginalne siedzenie przed uszkodzeniami oraz zabru-
dzeniami. Pokrowiec obszyty szeroką gumką, która dopasowuje go do modelu siedzenia.  Dodatkowo od spodu montowany za pomocą haczyków. dzeniami. Pokrowiec obszyty szeroką gumką, która dopasowuje go do modelu siedzenia.  Dodatkowo od spodu montowany za pomocą haczyków. 
Pokrowiec łatwy w czyszczeniu mokrą szmatką, można  prać w pralce w 30°C. Pokrowiec łatwy w czyszczeniu mokrą szmatką, można  prać w pralce w 30°C. 

50-54 cm

51-55 cm

128-135 cm

Kolor czarny:
KOD PRODUKTU 30115
KOD EAN 5903678451592

Kolor szary:
KOD PRODUKTU 30116
KOD EAN 5903678451608
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®
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on®PL  Uniwersalny pokrowiec na fotel przeznaczony do samochodów osobowych. Produkt chroni oryginalne siedzenie przed 

uszkodzeniami oraz zabrudzeniami. Pokrowiec obszyty szeroką gumką, która dopasowuje go do modelu siedzenia. 
Dodatkowo od spodu montowany za pomocą haczyków. Pokrowiec łatwy w czyszczeniu mokrą szmatką, można  prać w 
pralce w 30°C. 

EN   Universal cover for the car seat, designed for passenger cars. The product protects the original seat against damage 
and dirt. The cover is trimmed with a wide elastic that adjusts it to the seat model. Additionally, it is mounted on the bottom 
with hooks. The cover is easy to clean with a wet cloth, can be machine washed at 30°C. 

DE Universalbezug für den Autositz, konzipiert für Pkw. Das Produkt schützt den Originalsitz vor Beschädigung und 
Verschmutzung. Der Bezug ist mit einem breiten Gummizug eingefasst, der ihn an das Sitzmodell anpasst. Zusätzlich wird 
es an der Unterseite mit Haken befestigt. Der Bezug ist leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen, kann bei 30°C in der 
Maschine gewaschen werden.

RO Husa auto universala pentru scaunul pasagerului. Produsul protejează scaunul original împotriva deteriorării  
murdăriei. Husa este  prevazuta cu un elastic adaptabil ceea ce o face usor utilizabila pentru orice model de scaun. În plus, 
se fixeaza in pe partea de jos cu cârlige. Husa este u?or de cură?at cu o cârpă umedă si poate fi spălată la ma?ină la 30°C. 

50-54 cm

51-55 cm

128-135 cm
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WYMIARY:

Pokrowiec na fotel
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®
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on®PL  Uniwersalny pokrowiec na fotel przeznaczony do samochodów osobowych. Produkt chroni oryginalne siedzenie przed 

uszkodzeniami oraz zabrudzeniami. Pokrowiec obszyty szeroką gumką, która dopasowuje go do modelu siedzenia. 
Dodatkowo od spodu montowany za pomocą haczyków. Pokrowiec łatwy w czyszczeniu mokrą szmatką, można  prać w 
pralce w 30°C. 

EN   Universal cover for the car seat, designed for passenger cars. The product protects the original seat against damage 
and dirt. The cover is trimmed with a wide elastic that adjusts it to the seat model. Additionally, it is mounted on the bottom 
with hooks. The cover is easy to clean with a wet cloth, can be machine washed at 30°C. 

DE Universalbezug für den Autositz, konzipiert für Pkw. Das Produkt schützt den Originalsitz vor Beschädigung und 
Verschmutzung. Der Bezug ist mit einem breiten Gummizug eingefasst, der ihn an das Sitzmodell anpasst. Zusätzlich wird 
es an der Unterseite mit Haken befestigt. Der Bezug ist leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen, kann bei 30°C in der 
Maschine gewaschen werden.

RO Husa auto universala pentru scaunul pasagerului. Produsul protejează scaunul original împotriva deteriorării  
murdăriei. Husa este  prevazuta cu un elastic adaptabil ceea ce o face usor utilizabila pentru orice model de scaun. În plus, 
se fixeaza in pe partea de jos cu cârlige. Husa este u?or de cură?at cu o cârpă umedă si poate fi spălată la ma?ină la 30°C. 

50-54 cm

51-55 cm

128-135 cm
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Pokrowiec na fotel

WYMIARY:
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Pokrowiec do samochodów 
dostawczych „BUS I Protect”

Uniwersalny pokrowiec na podwójne siedzenie dedykowany do samochodów dostawczych. Wykonany 
z wysokiej jakości żakardu podszytego pianką. Materiał jest bardzo wytrzymały przez co zapewnia 
ochronę oryginalnej tapicerki przed uszkodzeniami   oraz zabrudzeniami. Produkt jest mocowany za 
pomocą haczyków oraz gumek. Pokrowiec można stosować zarówno  w przypadku standardowych 
foteli jak i foteli wyposażonych w poduszki powietrzne. 

ROZMIAR UNIWERSALNY
KOD PRODUKTU 30120
KOD EAN  5903678450397

Citroen

Fiat

Ford

Hyundai 

Iveco

Mercedes

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Renault

Toyota

Volkswagen

Berlingo VAN, Jumpy, Jumper    

Ducato, Scudo   

Transit   

H100, H1 Cargo, Starex Cargo   

DAILY , Euro Cargo , New Cargo   

Sprinter , Vito , Viano   

L300   

Interstar, Primastar, Cabstar, Vanette, NV300   

Movano , Vivaro,    

Boxer, Expert, Partner VAN,    

Master, Trafic, Mascott, Maxity   

Hiace   

Crafter, LT ,Transporter T3/ T4/ T5/ T6   

Przykładowe dopasowania:
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Pokrowiec do samochodów

dostawczych
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Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów

®
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PL Uniwersalny pokrowiec na pojedyncze siedzenie dedykowany do samochodów dostawczych. Wykonany z wysokiej jakości 
żakardu podszytego pianką.  Materiał jest bardzo wytrzymały przez co zapewnia ochronę oryginalnej tapicerki przed uszkodzenia-
mi   oraz zabrudzeniami. Produkt jest mocowany za pomocą haczyków oraz gumek. Pokrowiec można stosować zarówno 
w przypadku standardowych foteli jak i foteli wyposażonych w poduszki powietrzne. 

EN  Universal cover for a single seat dedicated to vans. Made of high quality jacquard lined with foam. The material is very durable, 
which protects the original upholstery against damage and dirt. The product is attached with hooks and elastic bands. The cover 
can be used for both standard seats and seats equipped with airbags.

DE  Universalabdeckung für einen Einzelsitz für Transporter. Aus hochwertigem Jacquard mit Schaumstoff gefüttert. Das Material 
ist sehr strapazierfähig, was die originale Polsterung vor Beschädigung und Verschmutzung schützt. Das Produkt wird mit Haken 
und Gummibändern befestigt. Der Bezug kann sowohl für Standardsitze als auch für Sitze mit Airbags verwendet werden.

RO   Husa universala pentru un singur loc dedicata autoturismelor de tip VAN. Fabricata din jacquard de înaltă calitate, căptușit cu 
spumă. Materialul este foarte rezistent si asigura protectia tapițeriei originale împotriva deteriorării și a murdăriei. Produsul este 
prevazut cu cârlige și benzi elastice. Husa poate fi folosită atât pentru scaunele standard, cât și pentru scaunele echipate cu 
airbag-uri.

HU Univerzális egyes üléshuzat kifejezetten kisteherautókhoz. Magas minőségű jacquard szövetből készült, szivaccsal bélelt. 
Az anyag nagyon tartós, ezáltal megvédi az eredeti kárpitot a sérülésektől és szennyeződésektől. Rögzítése kampókkal és 
rugalmas szalagokkal történik. Hagyományos és légzsákkal szerelt ülésekhez is használható.

PRZYKŁADOWE DOPASOWANIA:
Citroen Berlingo VAN, Jumpy, Jumper
Fiat Ducato, Scudo
Ford Transit
Hyundai H100, H1 Cargo, Starex Cargo

Iveco DAILY , Euro Cargo , New Cargo

Mercedes Sprinter , Vito , Viano
Mitsubishi L300
Nissan Interstar, Primastar, Cabstar, Vanette, NV300
Opel Movano , Vivaro, 

Peugeot Boxer, Expert, Partner VAN,

Renault Master, Trafi c, Mascott, Maxity
Toyota Hiace
Volkswagen Crafter, LT ,Transporter T3/ T4/ T5/ T6
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Pokrowiec do samochodów 
dostawczych „BUS II Protect”

Citroen

Fiat

Ford

Hyundai 

Iveco

Mercedes

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Renault

Toyota

Volkswagen

Berlingo VAN, Jumpy, Jumper    

Ducato, Scudo   

Transit   

H100, H1 Cargo, Starex Cargo   

DAILY , Euro Cargo , New Cargo   

Sprinter , Vito , Viano   

L300   

Interstar, Primastar, Cabstar, 

Vanette, NV300   

Movano , Vivaro,    

Boxer, Expert, Partner VAN,    

Master, Trafic, Mascott, Maxity   

Hiace   

Crafter, LT ,Transporter T3/ T4/ T5/ T6   

Przykładowe dopasowania:

CarPassion

Pokrowiec do samochodów

dostawczych

®

PL  Uniwersalny pokrowiec na podwójne siedzenie dedykowany do samochodów dostawczych. Wykonany z wysokiej jakości 
żakardu podszytego pianką.  Materiał jest bardzo wytrzymały przez co zapewnia ochronę oryginalnej tapicerki przed uszkodzenia
mi   oraz zabrudzeniami. Produkt jest mocowany za pomocą haczyków oraz gumek. Pokrowiec można stosować zarówno 
w przypadku standardowych foteli jak i foteli wyposażonych w poduszki powietrzne. 

EN   Universal cover for a double seat dedicated to vans. Made of high quality jacquard lined with foam. The material is very durable, 
which protects the original upholstery against damage and dirt. The product is attached with hooks and elastic bands. The cover 
can be used for both standard seats and seats equipped with airbags.

DE    Universalabdeckung für einen Einzelsitz für Transporter. Aus hochwertigem Jacquard mit Schaumstoff gefüttert. Das Material 
ist sehr strapazierfähig, was die originale Polsterung vor Beschädigung und Verschmutzung schützt. Das Produkt wird mit Haken 
und Gummibändern befestigt. Der Bezug kann sowohl für Standardsitze als auch für Sitze mit Airbags verwendet werden.

RO  Univerzális dupla üléshuzat kifejezetten kisteherautókhoz. Magas minőségű jacquard szövetből készült, szivaccsal bélelt. 
Az anyag nagyon tartós, ezáltal megvédi az eredeti kárpitot a sérülésektől és szennyeződésektől. Rögzítése kampókkal és 
rugalmas szalagokkal történik. Hagyományos és légzsákkal szerelt ülésekhez is használható.

HU   Husa universala pentru doaua locuri dedicata autoturismelor de tip VAN. Fabricata din jacquard de înaltă calitate, căptușit cu 
spumă. Materialul este foarte rezistent si asigura protectia tapițeriei originale împotriva deteriorării și a murdăriei. Produsul este 
prevazut cu cârlige și benzi elastice. Husa poate fi folosită atât pentru scaunele standard, cât și pentru scaunele echipate cu 
airbag-uri.

Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów

Uniwersalny pokrowiec na podwójne siedzenie dedykowany do samochodów dostawczych. Wykonany z wysokiej jakości Uniwersalny pokrowiec na podwójne siedzenie dedykowany do samochodów dostawczych. Wykonany z wysokiej jakości 
żakardu podszytego pianką.  Materiał jest bardzo wytrzymały przez co zapewnia ochronę oryginalnej tapicerki przed uszkodzenia

Uniwersalny pokrowiec na podwójne siedzenie dedykowany do samochodów dostawczych. Wykonany 
z wysokiej jakości żakardu podszytego pianką. Materiał jest bardzo wytrzymały przez co zapewnia 
ochronę oryginalnej tapicerki przed uszkodzeniami   oraz zabrudzeniami. Produkt jest mocowany za 
pomocą haczyków oraz gumek. Pokrowiec można stosować zarówno  w przypadku standardowych 
foteli jak i foteli wyposażonych w poduszki powietrzne. 

ROZMIAR UNIWERSALNY
KOD PRODUKTU 30120
KOD EAN  5903678450397

PRZYKŁADOWE DOPASOWANIA:
Citroen Berlingo VAN, Jumpy, Jumper
Fiat Ducato, Scudo
Ford Transit
Hyundai H100, H1 Cargo, Starex Cargo

Iveco DAILY , Euro Cargo , New Cargo

Mercedes Sprinter , Vito , Viano
Mitsubishi L300
Nissan Interstar, Primastar, Cabstar, Vanette, NV300
Opel Movano , Vivaro, 

Peugeot Boxer, Expert, Partner VAN,

Renault Master, Trafi c, Mascott, Maxity
Toyota Hiace
Volkswagen Crafter, LT ,Transporter T3/ T4/ T5/ T6

PRZYKŁADOWE DOPASOWANIA:
Berlingo VAN, Jumpy, Jumper

H100, H1 Cargo, Starex Cargo

DAILY , Euro Cargo , New Cargo

Sprinter , Vito , Viano

Interstar, Primastar, Cabstar, Vanette, NV300

Boxer, Expert, Partner VAN,

Master, Trafi c, Mascott, Maxity

Crafter, LT ,Transporter T3/ T4/ T5/ T6
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Pokrowiec do samochodów 
dostawczych „BUS I Eco Practic”

Produkt jest przeznaczony na pojedynczy fotel. Wykonany z wytrzymałej skóry ekologicznej. 

ROZMIAR M:
KOD PRODUKTU 30101
KOD EAN  5902596581435

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 30102
KOD EAN  5902596581442

ROZMIAR M
Citroen Jumpy

Fiat Scudo

Ford Transit

Mercedes Vito

Nissan Primastar, NV 400

Opel Movano od 2010, Vivaro

Peugeot Expert

Renault Master do 2009

ROZMIAR L
Citroen Jumper

Daewoo Lublin 1, 2, 3

Fiat Ducato

Gaz Gazela

Hyundai H-1

Iveco Daily

Kia Pregio, K-2500, K-2700, K-2900

Mercedes Sprinter

Nissan Cabstar, Interstar

Opel Movano do 2009

Peugeot Boxer

Renault Mascot, Master do 2009

Toyota Hiace

Volkswagen Crafter, LT, Transporter (T4, T5)
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Pokrowiec do samochodów 
dostawczych „BUS II Eco Practic”

Produkt jest przeznaczony na podwójny fotel. Wykonany z wytrzymałej skóry ekologicznej.

ROZMIAR M
Citroen Jumper

Daewoo Lublin 1, 2, 3

Fiat Ducato

Gaz Gazela

Hyundai H-1

Iveco Daily

Kia Pregio, K-2500, K-2700, K-2900

Mercedes Sprinter

Nissan Cabstar, Interstar

Opel Movano do 2009

Peugeot Boxer

Renault Mascot, Master do 2009

Toyota Hiace

Volkswagen Crafter, LT, Transporter (T4, T5)

ROZMIAR L
 Citroen Jumpy

 Fiat Scudo

 Ford Transit

 Mercedes Vito

 Nissan Primastar, NV 400

 Opel Movano od 2010, Vivaro

 Peugeot Expert

 Renault Master do 2009

ROZMIAR M:
KOD PRODUKTU 30201
KOD EAN  5902596581459

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 30202
KOD EAN  5902596581466
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Pokrowiec do samochodów
dostawczych „BUS I Elegance”

Pokrowiec na pojedynczy fotel.

ROZMIAR M:
KOD PRODUKTU 30111
KOD EAN  5902596581527

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 30112
KOD EAN  5902596581534

CarPassion

Pokrowiec do samochodów

dostawczych
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PL Pokrowiec na pojedynczy fotel.

EN Cover for a single seat. 

DE Abdeckung für Einzelsitz.

RU Чехол на двухместное сидение.

CITROEN

DAEWOO

FIAT

GAZ

HYUNDAI

IVECO

KIA

MERCEDES

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Jumper

Lublin 1, 2, 3

Ducato

Gazela

H-1

Daily

Pregio, K-2500, K-2700, K-2900

Sprinter

Cabstar, Interstar

Movano do 2009

Boxer

Mascot, Master do 2009

Hiace

Crafter, LT, Transporter: (T4, T5)

Rozmiar M

Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów

Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.plCa
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ROZMIAR M
Citroen Jumpy

Fiat Scudo

Ford Transit

Mercedes Vito

Nissan Primastar, NV 400

Opel Movano od 2010, Vivaro

Peugeot Expert

Renault Master do 2009

ROZMIAR L
Citroen Jumper

Daewoo Lublin 1, 2, 3

Fiat Ducato

Gaz Gazela

Hyundai H-1

Iveco Daily

Kia Pregio, K-2500, K-2700, K-2900

Mercedes Sprinter

Nissan Cabstar, Interstar

Opel Movano do 2009

Peugeot Boxer

Renault Mascot, Master do 2009

Toyota Hiace

Volkswagen Crafter, LT, Transporter (T4, T5)
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Pokrowiec do samochodów 
dostawczych „BUS II Elegance”

Pokrowiec na podwójną kanapę.

ROZMIAR M
Citroen Jumper

Daewoo Lublin 1, 2, 3

Fiat Ducato

Gaz Gazela

Hyundai H-1

Iveco Daily

Kia Pregio, K-2500, K-2700, K-2900

Mercedes Sprinter

Nissan Cabstar, Interstar

Opel Movano do 2009

Peugeot Boxer

Renault Mascot, Master do 2009

Toyota Hiace

Volkswagen Crafter, LT, Transporter (T4, T5)

ROZMIAR L
 Citroen Jumpy

 Fiat Scudo

 Ford Transit

 Mercedes Vito

 Nissan Primastar, NV 400

 Opel Movano od 2010, Vivaro

 Peugeot Expert

 Renault Master do 2009

ROZMIAR M:
KOD PRODUKTU 30211
KOD EAN  5902596581541

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 30212
KOD EAN  5902596581558

CarPassion
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CITROEN

FIAT

MERCEDES

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

VOLKSWAGEN

Jumpy

Scudo

Vito

Interstar

Movano do 2009

Expert

Master do 2009

Transporter: (T4, T5)

Rozmiar M

PL Pokrowiec na podwójną kanapę.

EN Cover for a double seat. 

DE Abdeckung für Einzelsitz.

RU Чехол на двухместное сидение.

CarPassion

CITROEN

FIAT

MERCEDES

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

VOLKSWAGEN

Pokrowiec do samochodów

dostawczychPokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów
Pokrowiec do samochodów

Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.plCa
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KOD PRODUKTU 10036
KOD EAN  5902596581411

KOD PRODUKTU 10033
KOD EAN  5902596581121

KOD PRODUKTU 10032
KOD EAN  5902596581114

Pokrowiec serwisowy 
„Front”

Pokrowiec ochronny 
na błotnik ekoskóry „Strong plus” 
i z włókniny polipropylenowej „Strong” 

Z włókniny polipropylenowej:

Uniwersalny produkt, który ochroni naprawiany samochód przed zarysowaniem i zabrudzeniem. Pokrowiec jest olejood-
porny i wielokrotnego użytku, a dodatkowo – przez zastosowanie plastikowych haków montażowych – bardzo łatwy do 
założenia i bezpieczny dla powłoki lakierniczej. 

Uniwersalny pokrowiec ochronny na błotnik wykonany z bardzo wytrzymałej skóry ekologicznej lub z włókniny polipropyleno-
wej. Idealna ochrona naprawianego samochodu. Zastosowana listwa magnetyczna pozwala na jego szybkie założenie bez 
ryzyka porysowania powłoki lakierniczej. Produkt wielokrotnego użytku.

®

Ca
rP
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on®

Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.pl N
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PL Uniwersalny pokrowiec ochronny na błotnik wielokrotnego użytku. Pokrowiec wykonany z bardzo wytrzy-
małej skóry ekologicznej. Idealna ochrona naprawianego samochodu. Zastosowana listwa magnetyczna 
pozwala na szybkie założenie pokrowca bez ryzyka porysowania powłoki lakierniczej.

EN Universal fit mudguard cover. Reusable. Made of very durable ecological leather. Excellent protection 
of repaired vehicle. Magnetic strip allows to quickly put on the cover without the risk of scratching the paint. 

DE Universaler Schutzbezug auf Kotfluger, wiedervewendbar. Ausfuhrung aus hoch strapazierfahigem Eko 
Leder. Ideal zum Schutz Ihres reparierenen Autos. Die eingesetzte Magnetstreifen ermöglicht schnelle Abdec-
kung ohne das Risiko von Zerkratzen der Lackierung.

RU Универсальный защитный чехол многократного пользования на крыло автомобиля, сделанный из 
очень прочной экологической кожи. Совершенная защита ремонтированного автомобиля. 
Использована магнитная полоса позволяет быстро надеть чехол, без риска повреждения краски. 

CarPassion
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z wytrzymałej ekoskóry

Uniwersalny 
pokrowiec 
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik
ochronny na błotnik

Z ekoskóry:
KOD PRODUKTU 10032
KOD EAN  5902596581114

Z włókniny polipropylenowej:
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Pokrowiec ochronny na błotnik 
ekoskóry „Special”

Uniwersalny pokrowiec ochronny na błotnik wielokrotnego użytku. Wykonany z bardzo wytrzymałej skóry ekologicznej 
od spodu laminowanej pięciomilimetrową miękką gąbką. Produkt posiada trzy sposoby mocowania, zastosowana listwa 
magnetyczna pozwala na szybkie założenie pokrowca bez porysowania powłoki lakierniczej, trzy solidne haczyki na gru-
bej gumce są niezbędne przy samochodach z aluminiową oraz plastikową karoserią, dwa mocowania za pomocą rzepy 
przyszytej do grubej taśmy transportowej o długościach od 10 do 30 cm będą doskonałym rozwiązaniem jako dodatko-
we zabezpieczenie pokrowca.

Mocowania:

listwa
magnetyczna

KOD PRODUKTU 
KOD EAN  5903678450373
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KOD PRODUKTU 10031
KOD EAN  5902596581107

KOD PRODUKTU 10030
KOD EAN  5902596581060

KOD PRODUKTU 10034
KOD EAN  5902596581305

Pokrowice ochronne 
na fotel
Produkt ochronny przeznaczony na przednie fotele samochodów osobowych. Ekonomiczny pokrowiec wielokrotnego użytku, wodo - i olejoodporny. 
Łatwo zmywalny,  idealnie zabezpiecza siedzenia przed zabrudzeniem. Gumka wszyta w tylnej części idealnie go przytrzymuje. Bardzo łatwy i szybki 
do założenia.

Producent:

CarPassion

ul. Okulickiego 55/92

31-637 Kraków

www.carpassion.pl N
r 
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łu
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z włókniny polipropylenowej

Wielokrotnego 
użytku

Chroni przed
zabrudzeniem
fotela

CarPassion
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 Uniwersalny pokrowiec ochronny przeznaczony na 

przednie fotele samochodów osobowych. Wykonany 

z włókniny polipropylenowej. Wielokrotnego użytku. 

Gumka wszyta w tylnej części pokrowca idealnie przytrzy-

muje pokrowiec. Bardzo łatwy i szybki do założenia.

 Universaler Schutzbezug für den Vordersitzen des 

Autos. Ausführung aus gewebtem Polypropylen. Wieder-

verwendbar. Eingenähte Gummi in dem unteren Teil des 

Bezugs hält ihn perfekt. Sehr einfach und schnell zum 

überziehen.

 Universal �t protective car front seat cover, made 

of polypropylen fabric. Reusable. Elastic ribbon sewed 

in the back part, perfectly holds the cover. Easy to put on. 

 Универсальный защитный чехол, многократного 

пользования, на переднее сиденья легковых автомоби-

лей, сделанный из полипропиленовой ткани. Резника, 

вшитая в задней части, превосходно придерживает 

чехол. Легко и быстро надевается. 

www.facebook.com/carpassionpl

„Forta” 
z ekoskóry

„Porto” 
z włókniny polipropylenowej

„Durable” 
z ortalionu
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Nakładka skórzana na kierownicę  
do samochodów osobowych

Nakładka skórzana na kierownicę  
do samochodów dostawczych

Produkt wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej. Podkład gumowy zabezpiecza przed przesuwaniem się nakładki po 
kierownicy. Dostępna w czterech rozmiarach.

Produkt wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej. Podkład gumowy zabezpiecza przed przesuwaniem się nakładki po 
kierownicy. Dostępna w czterech rozmiarach.

S: 35 − 37 cm 
KOD PRODUKTU 10060
KOD EAN 5902596581237

M: 37 − 39 cm
KOD PRODUKTU 10061
KOD EAN 5902596581244

L: 39 − 41 cm
KOD PRODUKTU 10062
KOD EAN 5902596581251

XL: 42 − 44 cm
KOD PRODUKTU 10063
KOD EAN 5902596581268

M: 44-46 cm
KOD PRODUKTU 10064
KOD EAN 5902596581572

L: 47-49 cm
KOD PRODUKTU 10065
KOD EAN 5902596581589

L: 49 − 51 cm
KOD PRODUKTU 10066
KOD EAN 5902596581596
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AUTOMOTIVE ACCESSORIESPRODUCT CATALOG

Pokrowiec ochronny na kierownicę 
„Volant”

KODY:
KOD PRODUKTU 10001
KOD EAN  59025965816405

Pokrowiec ochronny na kierownicę wielokrotnego użytku. Rozmiar uniwersalny, bardzo łatwy do 
założenia.

PL Pokrowiec ochronny na kierownicę wielokrotnego użytku. Rozmiar uniwersalny, bardzo łatwy do założenia.

EN   Protective cover on the steering wheel reusable. One size fits all , very easy to set up.

DE   Schutzabdeckung am Lenkrad wieder verwendbar. One size fits all , sehr einfach einzurichten .

RU   Защитный чехол на руль многоразового использования. Один размер подходит всем , очень легко настроить.

Zobacz nas
na Facebook-u:
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www.facebook.com/carpassionpl

Zobacz nas
na Facebook-u:

Producent:
CarPassion
ul. Okulickiego 55/92
31-637 Kraków
www.carpassion.plCa
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Mieszek skórzany z opaską 
na lewarek skrzyni biegów

Wykonany z wysokiej jakości naturalnej skóry. Mieszek w górnej części mocowany jest za pomocą opaski zaciskowej, co 
umożliwia montaż w samochodach w których niemożliwe jest zdemontowanie gałki zmiany biegów.

z czerwoną nicią
KOD PRODUKTU 10068
KOD EAN 5902596581510

z czarną nicią
KOD PRODUKTU 10067
KOD EAN 5902596581473

Pokrowiec skórzany 
na kierownicę

Produkt z wysokiej jakości naturalnej skóry. Dzięki wykonanym fabrycznie otworom i  załączonej igle z dratwą, montaż 
pokrowca jest bardzo prosty i szybki. Idealnie dopasowuje się do kierownicy. Ten elegancki i estetyczny produkt gwaran-
tuje pewny i przyjemny chwyt kierownicy. Dostępny w czterech rozmiarach.

S: średnica 35 - 37 cm; 
obwód 112 cm
KOD PRODUKTU 10050
KOD EAN 5902596581138

M: średnica 37 - 39 cm; 
obwód 116 cm
KOD PRODUKTU 10051
KOD EAN 5902596581145

L: średnica 39 - 41 cm;
obwód 120 cm
KOD PRODUKTU 10052
KOD EAN 5902596581152

XL: średnica 41 - 43 cm;
obwód 124 cm
KOD PRODUKTU 10053
KOD EAN  5902596581169
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Mieszek skórzany 
na lewarek skrzyni biegów

Gałka skórzana 
na lewarek skrzyni biegów

Uniwersalny pokrowiec na lewarek zmiany biegów wykonany z naturalnej skóry. Obszyty czerwoną lub czarną nicią.

Gałka zmiany biegów obszyta ręcznie wysokiej jakości skórą naturalną. Produkowana w dwóch wariantach: uniwersal-
nym oraz do samochodów z podnoszonym biegiem wstecznym, np. Opel, Renault. 

z czerwoną nicią
KOD PRODUKTU 10055
KOD EAN 5902596581183

z czarną nicią
KOD PRODUKTU 10054
KOD EAN 5902596581176

uniwersalna; 
z czerwoną nicią
KOD PRODUKTU 10056
KOD EAN 5902596581190

z podnoszonym biegiem wstecznym;
z czerwoną nicią 
KOD PRODUKTU 10058
KOD EAN 5902596581213

uniwersalna;
z czarną nicią
KOD PRODUKTU 10057
KOD EAN 5902596581206

z podnoszonym biegiem wstecznym; 
z czarną nicią;
KOD PRODUKTU 10059
KOD EAN 5902596581220
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Uniwersalny pokrowiec 
na gaśnicę „Safer”

CZARNY:
KOD PRODUKTU 40200
KOD EAN  5903678450380

CZERWONY:
KOD PRODUKTU 40201
KOD EAN  5903678450441

Pokrowiec na gaśnicę dostępny w dwóch kolorach czarnym oraz czerwonym. Wykonany 
z bardzo wysokiej jakości kordury. Dedykowany do gaśnic o maksymalnej średnicy 10 cm. Cała 
tylna scianka pokrowca to bardzo mocny rzep. Mocowanie gaśnicy to wszyta solidna gumka 
okalająca.
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Pokrowiec  
na koło
Pokrowiec na koło w czterech rozmiarach. Wykonany z bardzo wytrzyma≥ej włókniny polipropylenowej. Zamykany na suwak wokół, wyposażony  
w dodatkowy uchwyt. Wykonany z materialu trudnoprzemekalnego. Dostosowany do przechowywania w piwnicy i garażu. 

50/13 A: 
KOD PRODUKTU 20105
KOD EAN  5903678450458

60/18 C: 
KOD PRODUKTU 20107
KOD EAN  5903678450472

55/15 B: 
KOD PRODUKTU 20106
KOD EAN  5903678450465

65/20 D: 
KOD PRODUKTU 20108
KOD EAN  5903678450489
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ROZMIAR S: 
KOD PRODUKTU 10090S
KOD EAN  5903678450212

ROZMIAR M:
KOD PRODUKTU 10090M
KOD EAN  5903678450014

ROZMIAR M: 
KOD PRODUKTU 10093
KOD EAN  5902596581619

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 10094
KOD EAN  5902596581626

ROZMIAR XL:
KOD PRODUKTU 10095
KOD EAN  5902596581633

Pokrowiec ochronny na motocykl 
„Protector”

Pokrowiec ochronny na motocykl 
„Forest”

Wykonany z grubego ortalionu. Idealnie chroni przed promieniami UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami atmosferyczny-
mi. Pokrowiec mocowany za pomocą ściągacza przy przednim i tylnym kole, oraz taśmą z plastikową klamrą w środkowej części. Pro-
dukt zapakowany jest w saszetkę wielokrotnego użytku, która z łatwością zmieści się w schowku. Zakładać na zaparkowany motocykl.  
W przedniej części pokrowca znajduje się otwór, który umożliwia przypięcie do motoru łańcucha. Bardzo łatwy i szybki do założenia.

Pokrowiec na motocykl FOREST wykonany z grubego ortalionu. Idealnie chroni przed promieniami UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czyn-
nikami atmosfe rycznymi. Pokrowiec mocowany za pomocą ściągacza przy przednim i tylnym kole oraz taśmę z plastikową klamrą w środkowej 
części pokrowca. Pokrowiec zapakowany jest w saszetkę wielokrotnego użytku z łatwością mieszczącą się w schowku. Pokrowiec zakładać na 
zaparkowany motocykl. Bardzo łatwy i szybki do założenia.   
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ROZMIAR L: 
KOD PRODUKTU 10090
KOD EAN  5902596581398

ROZMIAR XL:
KOD PRODUKTU 10091
KOD EAN  5902596581404
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Pokrowiec ochronny na motocykl 
z kufrem „Protector”
Wykonany z grubego ortalionu. Idealnie chroni przed promieniami UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami atmosferyczny-
mi. Pokrowiec mocowany za pomocą ściągacza przy przednim i tylnym kole, oraz taśmą z plastikową klamrą w środkowej części. Pro-
dukt zapakowany jest w saszetkę wielokrotnego użytku, która z łatwością zmieści się w schowku. Zakładać na zaparkowany motocykl. 
W przedniej części pokrowca znajduje się otwór, który umożliwia przypięcie do motoru łańcucha. Bardzo łatwy i szybki do założenia. 120 cm80 
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ul. Okulickiego 55/92

31-637 Kraków

www.carpassion.pl

Предпазно покривало за мотоциклети, изработено от устойчив найлон. Напълно устойчиво 
на слънчева светлина (UV), сняг, дъжд и други атмосферни условия. Закрепва се с помощта на 
еластична лента, която се закача за колелата. Покривалото се прибира в опаковка за многократна 
употреба. Малък размер в сгънато състояние -  може да се прибере в багажното отделение на 
мотора. Лесно за поставяне. 

Prekrivač za motor od izdržljivog najlona. Otporan na UV zračenje,snijeg, kišu i ostale vremenske 
prilike. Učvrćuje se elastičnom trakom sa plastičnim zakačkama za točkove. Zapakovano 
u višekratnu ambalažu, koja se može staviti u kofer motora. Lako se postavlja.

Ochranná plachta na motocykl Protector, vyrobena z velmi odolného nylonu. Plachta je plně odolná 
vůči slunečnímu záření (UV), dešti, sněhu a dalším přírodním živlům. Připevní se ke kolům pomocí 
elastické pásky a spony. Plachta je opakovaně použitelná, ve složeném stavu má velmi malé rozměry. 
Velmi snadné použití.

Mootorrattakate Protector on tehtud vastupidavast nailonist. Täielikult vastupidav päikesevalgu-
se (UV), lume, vihma ja muude ilmaolude suhtes. Kinnitatakse elastse lindiga, mis haagitakse 
rataste külge, ja katte keskel asuva pandla vööga. Kate on pakitud taaskasutatavasse pakendisse. 
Kokku pakituna väikse suurusega – saab kandurisse asetada. Lihtne paigaldada. 

Navlaka za motocikl Protector. Navlaka za motocikl Protector od grubog najlona. Idealno štiti od UV 
zračenja, snijega, kiše, mraza i drugih nepogodnih vremenskih uvjeta. Navlaka se učvršćuje pomoću 
pasica na prednjem i zadnjem kotaču ili pomoću trake s plastičnom kopčom u srednjem dijelu 
navlake. Navlaka je pakirana u vrećici za višekratnu uporabu koja se lako može spremiti u nosač. 
Navlaku postavljajte na parkirani motocikl. Vrlo jednostavna za postavljanje. 

Κάλυμμα μοτοσικλέτας  Protector από ανθεκτικό νάιλον. Πλήρως ανθεκτικό στο ηλιακό φως (UV), 
το χιόνι, τη βροχή και άλλες καιρικές συνθήκες. Συνδέεται με ελαστική ταινία που σφίγγετε στους 
τροχούς και μια ταινία με κούμπωμα στη μέση του καλύμματος. Το κάλυμμα συσκευάζεται σε 
επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία. Μικρού μεγέθους κατά την ανάκληση - μπορεί να 
τοποθετηθεί στο φορέα. Εύκολο στην τοποθέτηση.

Motocikla pārvalks izgatavots no izturīga neilona. Izturīgs pret saules gaismu (UV, sniegu, lietu un 
citiem laika apstākļiem. Stiprināms izmantojot elastīgās saites pie diskiem un vidusdaļā.  Iepakojums 
vairākkārt izmantojams, kompakts ērtai glabāšanai. Viegla un ātra instalācija.

Motorrad Schutzdecke Protector von dicken Ortalion gemacht. Schützt perfekt vor UV-Strahlen, 
Schnee, Regen, Frost und anderem Wetter. Schutzdecke durch einem Strickbündchen an das 
Vorder-und Hinterrad und mit Gürtel mit Plastikschnalle in der Mitte der Schutzdecke befestigt. 
Schutzdecke ist in einer wiederverwendbaren Tasche verpackt, passt zu einer Ablage. Schutzdecke 
an das geparkte Motorrad beziehen. Sehr einfach und schnell zu beziehen.

Pokrowiec na motocykl Protector wykonany z grubego ortalionu. Idealnie chroni przed 
promieniami UV, śniegiem, deszczem, szronem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Pokrowiec 
mocowany za pomocą ściągacza przy przednim i tylnym kole oraz taśmę z plastikową klamrą 
w środkowej części pokrowca. Pokrowiec zapakowany jest w saszetkę wielokrotnego użytku 
z łatwością mieszczącą się w schowku. Pokrowiec zakładać na zaparkowany motocykl. Bardzo łatwy 
i szybki do założenia.   

Ochranný kryt na motocykel Protector vyrobený z odolného nylonu. Plne odolný voči slnečnému 
žiareniu (UV), snehu, dažďu a iným poveternostným podmienkam. Je pripevnený pomocou 
elastickej pásky, ktorá sa pripevní na kolesá a pásikom so sponou uprostred krytu. Kryt je zabalený 
v opätovne použiteľnom balení. Malé veľkosti môžu byť umiestnené v nosiči. Jednoduché 
nasadenie.

Чехол на мотоцикл Protector выполнен из прочного нейлона. Превосходно защищает от 
УФ-излучения, снега, дождя и других атмосферных явлений. Чехол прикрепляется с помощью 
резинки, при переднем и заднем колесе, и ленты с пластмассовой застежкой по центру чехла. 
Чехол в упаковке многократного пользования. Небольшого размера - помещается в багажник. 
Чехол надевать на припаркованный мотоцикл. Легко и быстро надевается.  

Husa motocicleta din nailon durabil. Rezistenta la lumina soarelui (UV), zăpadă, ploaie și alte condiții 
meteorologice. Se Âxează cu ajutorul unei benzi elastice și o bandă cu o încuietoare în mijlocul husei. 
Husa este ambalata în ambalaj reutilizabil. Dimenisuni reduse. Ușor de pus.

Moto prevleka Protector izdelana iz obstojnega najlona. Popolnoma odporna na sončno svetlobo 
(UV), sneg, dež in ostale vremenske razmere. Pritrdi se z elastičnim trakom, ki ga pritrdite na 
kolesa (zaponka na sredini prevleke). Prevleka je pakirana v embalaži namenjeni večkratni 
uporabi. Ko je izdelek zložen, zavzame malo prostora, enostavna montaža.

Navlaka za motocikl  Protector. Navlaka za motocikl  Protector od grubog najlona. Idealno štiti od 
UV zračenja, snijega, kiše, mraza i drugih nepogodnih vremenskih uvjeta. Navlaka se učvršćuje 
pomoću pasica na prednjem i zadnjem kotaču ili pomoću trake s plastičnom kopčom 
u srednjem dijelu navlake. Navlaka je pakirana u vrećici za višekratnu uporabu koja se lako može 
spremiti u nosač. Navlaku postavljajte na parkirani motocikl. Vrlo jednostavna za postavljanje. 

Тент для мотоцикла Protector зроблений з міцного нейлону. Повністю стійкий до сонячного 
світла (УФ), снігу, дощу та інших погодних умов. Закріплюється за допомогою пружної 
стрічки, яку ви зачепите за колеса, і смужки з застібкою посередині тента. Тент запакований у 
багаторазовий пакет. Малий розмір. Легко надягати. 

Motorcycle cover Protector made of durable nylon. Fully resistant to sunlight (UV), snow, rain 
and other weather conditions. lt is fastened using elastic tape which you hook to the wheels and 
a band with a clasp in the middle of the cover. The cover is packed in reusable package. Small-sized 
when toled - can be placed in the carrier. Easy to put on. 

Telo coprimoto Protector prodotto in nylon resistente. Protegge perfettamente da raggi UV, neve, 
pioggia, gelo e altre agenti atmosferici. Fissaggio del telo con ganci per le ruote e con cintura con 
Âbbia in plastica nella parte centrale del telo. Confezionato in una busta riutilizzabile per ritirarlo 
facilmente. Da installare su una moto parcheggiata. Molto facile e veloce da installare.

www.facebook.com/carpassionpl
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ROZMIAR S:
KOD PRODUKTU 10090SK
KOD EAN  5903678450175

ROZMIAR M:
KOD PRODUKTU 10090MK
KOD EAN  5903678450168

ROZMIAR L:
KOD PRODUKTU 10090LK
KOD EAN  5903678450182

ROZMIAR XL:
KOD PRODUKTU 10090XLK
KOD EAN  5903678450199
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KODY:
KOD PRODUKTU 10037
KOD EAN  5902596581565

KODY:
KOD PRODUKTU 10001
KOD EAN  5902596581640

Pokrowiec ochronny na kierownicę 
„Volant”

Pokrowce przeciszronowe na wycieraczki
„Frosto”

Pokrowiec ochronny na kierownicę wielokrotnego użytku. Rozmiar uniwersalny, bardzo łatwy do 
założenia.

Wykonane z mrozoodpornego materiału pokrowce na wycieraczki do samochodu. Zabezpieczają wycie-
raczki przed śniegiem i lodem, oraz przymarzaniem do szyb. Pokrowce pasują na każdy rodzaj wyciera-
czek. W opakowaniu znajdują się dwa pokrowce.

PL Pokrowiec ochronny na kierownicę wielokrotnego użytku. Rozmiar uniwersalny, bardzo łatwy do założenia.

EN   Protective cover on the steering wheel reusable. One size fits all , very easy to set up.

DE   Schutzabdeckung am Lenkrad wieder verwendbar. One size fits all , sehr einfach einzurichten .

RU   Защитный чехол на руль многоразового использования. Один размер подходит всем , очень легко настроить.

Zobacz nas
na Facebook-u:
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 Wykonane z mrozoodpornego materiału pokrowce na wycieraczki do samochodu. Zabezpieczają 
wycieraczki przed śniegiem i lodem, oraz przymarzaniem do szyb. Pokrowce pasują na każdy rodzaj 
wycieraczek. W opakowaniu znajdują się dwa pokrowce.

 Made from the frost-proof material windscreen wipers covers. They protect wipers from snow, 
ice and freezing to car windows. Suitable for all wipers. There are two covers in a pocket.
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Uniwersalny pokrowiec na dyszel

Pokrowiec zabezpieczający zaczep kulisty przyczepy.

KOD PRODUKTU 40110
KOD EAN  5903678451714
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