
 

A Porsche Boxster S nyereményautó a következő módosításokat kapja: 

Futómű Vogtland típushoz gyártott állítható futómű 
 

Abroncsok 
Vadonatúj TOYO Proxes abroncsok, 
a gumi.hu kínálatából.   

Felnik 
Vadonatúj 20 colos MOMO RF-01 könnyűfém 
felnigarnitúra az AKH kínálatából 

 

 

Bodykit 

A autóra komplett első és hátsó lökhárítóból, 
küszöbökből álló sportos, típushoz 
gyártott FR szett kerül a Tuning World 
kínálatából. 

 

Dekoráció 

Az új KPMF színárnyalatot a SAFEX fóliái 
közül választottuk, a profi telepítést pedig 
a VIll-Fény Kft. csapata végzi, a Wrapping 
Fanatic és a PB Wraps segítségével 

 

 

Hifi és 
Multimédia 

A Hertz mélynyomót, az új erősítőt, 
multimédiás fejegységet és a 
minőségi Audison Connection kábelezést, 
valamint a rezgéscsillapítás-hoz 
használt STP alapanyagot a Hififutár 
webshopjából szereztük be. 

 
 

Installáció Az igényes beépítést a Grandvoice 
Audio csapata végzi. 

 

Utastéri 
optika 

Az ülések és kárpitok, valamint a 
kormánykerék minőségi bőrözéséről a Bara 
Kárpit szakértelme gondoskodik. A minőségi 
alapanyagokat a Tibike-Bőrike Bt. szállította 

 

 

Fénytechnika 

A minőségi ledes és izzós fénytechnikát 
az Osram Magyarország hazai partnere, 
a lumenet.hu webáruházából válogatták. Az 
autó típusazonos hátsó lámpáit a RS-Tuning 
kínálatából választottuk. 

 

 

Motorolaj A minőségi Castrol motorolaj 
az AKH jóvoltából kerül az autóba  

Üzemanyag 

A nyereményautóhoz a speciális nagy 
teljesítményű üzemanyagot a MOL Racing 
Kft., a MOL Csoport speciális üzemanyagokat 
fejlesztő és gyártó cége biztosította. 

 
Special Company For Special People 

Szerszámok 
és eszközök 

Az autó építése a BAHCO professzionális 
szerszámaival és felszerelésével történik, 
melyeket a Sandviken Tools 
Kft. forgalmazza  

Takarítás A nyereményautó makulátlan tisztaságáról 
az Easy Wash System gondoskodik 

 

 

 

Magyarország legnagyobb 
autókiállítása és vására 

 

2020. MÁRCIUS 20-22. 
BUDAPEST | HUNGEXPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AMTS (AutoMobil és Tuning Show) 
- Magyarország meghatározó autós 
és tuning rendezvénye, mely több, 
nagy múltú kiállítás és show 
összefogásaként jött létre. A 
Budapesti Vásárcsarnok legalább 6 
pavilonját és külterét 15 ország 
több, mint 1.000 járművével és 200 
kiállítójával tölti meg a szezonnyitó 
fesztivál, adrenalinnal fűtött 
programokkal és bemutatókkal 
karöltve. Az AMTS tíz különálló 
rendezvényt foglal magában, egy 
helyen és egy időben, melyek 
egyazon belépőjeggyel látogathatók 
meg: Új Autó kiállítás, Carstyling.hu 
Tuning Show, Classic Car Show, EV-
Greentech Elektromos Autó 
Kiállítás, Gymkhana Országos 
Bajnokság, Hot Rod Show, SUV 
kiállítás, Off-road Show, Magyarok a 
világ jármű-gyártásában kiállítás, 
Carstyling.hu Club Scene. 

 

EXPERT EVENTS Kft. 
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