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Voiteluaineet vaikka kimppatalleille tynnyreittäin, mutta toki pienemmissä-
kin erissä. Nyt voit hankkia laadukkaat KENDALL -voiteluaineet, rasvat ja 

muut tuotteet helposti verkkokaupastamme osoitteessa 
 

http://tuumacid.kendallkauppa.fi/ 
 

Verkkokauppa on tarkoitettu niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.  
Nopeat toimitukset varastoista Suomessa – verkkokauppa olettaa, että 

tuotteet noudetaan Tuumacid Oy:stä Riihimäeltä, mutta voit myös tilata meil-
tä kuljetuksen tuotteille. 

 

TARJOUS!  

208L öljytynnyrit ja muutkin yli 620EUR tilaukset RAHTIVAPAASTI Suomessa! 
Lisäksi öljytynnyrin ostajalle käsikäyttöinen tynnyripumppu kaupan päälle. 

Useampien autojen omistajien ja kimppatallien kannattaa keskittää  
mahdollisuuksien mukaan käytettävät öljyt samaan laatuun ja tynnyrissä 

hankittuna laatuöljyt ovat edullisimmillaan.  
 

Tervetuloa ostoksille! .  

#1 Euroopassa! 

2015—hyvä vuosi 

Chevrolet –sylinterikannet ja top-end –sarjat tulevat Trick 
Flowlta. Laadukkaat tuotteet ovat turvallinen ja helppo asen-
taa ja tuottavat halutun lopputuloksen. Ota rohkeasti yhteyttä 
jos tarvitset osia Chevy –moottoriisi tai haluat teettää mootto-
rin avaimet käteen –periaatteella. 

 

 Mopar-harrastajien pakoputkimaailma!  

Toimitamme TTI Exhaust pakosarjat ja –putkistot Mopar –
autoihin! TTI on erikoistunut vain Mopareihin ja valmistaa 
laadukkaita tuotteita lähes kaikkiin malleihin. Kysy tarjous 
juuri sinun autoosi sopivista pakosarjoista ja –putkistoista. 

Uusi vuosi 2015 on lähtenyt käyntiin erittäin kiireisissä merkeissä. Moottoriprojekti-
myyntimme on onnistunut jälleen ja kevään korvalla dynotetaankin useita mootto-
reita ja asennetaan niitä asiakkaidemme autoihin. Palveluliiketoimintamme kasvaa 
samalla kuin itse maahantuomiemme tuotteidenkin myynti. Valintamme osatoi-
mittajista USAssa ovat osuneet oikeaan ja virtaviivaistettu rahtijärjestelymme kul-
jettaa tuotteet säännöllisesti Suomeen. 
 
Huippu-uutuutena avasimme Kendallin kanssa verkkokaupan. Olemme itse käyttä-
neet ja myyneet myymälästä Kendallin laadukkaita tuotteita jo jonkin aikaa, mutta 
nyt voimme tarjota asiakkaillemme erittäin helpon tavan tilata näitä tuiki tarpeellisia 
tuotteita. Kannattaa tutustua tuotevalikoimaan! 
 
Terveisin, 
 
Teppo Inkinen 
Tuumacid Oy 

 

Maximum Motorsports tuotteet Euroopan suurimmalta 
MM -jälleenmyyjältä! Laadukkaat alustanosat 1979 ja 
uudempiin Mustangeihin Tuumacidista. MM:n omien 
pakettiratkaisujen lisäksi olemme kehitelleet omia aloi-
tuspaketteja sekä pidemmälle vietyjä alustaratkaisuja. 
Ota meihin yhteyttä niin suunnittelemme autosi alustan 
vaiheittaisen kehityspolun tai toteutamme muutokset 
haluttuun tasoon asti kerralla.  
 

MM- ja Tuumacid –laatuun voit luottaa! 

http://tuumacid.kendallkauppa.fi/

