
Látogassa meg standunkat a horgászkiállításokon is!                                                  
2010. március 4-5. Horgászsport Szakkiállítás és Vásár Budapesten, a HIT Csarnokban.
2010. március 17-20. FeHoVa   Fegyver, horgászat, vadászat kiállítás a Hungexponál.

Szarvas Zoltán tart előadást és konzultációt a kiállításokon a modern halradarok 
használatáról és praktikáiról.

A kiállításokon már bemutatkoznak a legújabb Lowrance Mark és Elite DSI lefelé 
pásztázó, a szonár fogalmát forradalmasító magyar menüs műszerek.

JÖN A NYÁR!  ÉLJEN MÁRCIUSI AJÁNLATAINKKAL!
Horgászcsónakok, gumicsónakok, kajakok, kenuk, evezők nagy választékban 
kaphatók üzletünkben!
Gumicsónak- és motortartozékok vására a tavalyi készletek erejéig!
Tele)ex kormányművek vására különböző motor- és hajóméretekhez!
Új hajós üléseink érkeztek nagy választékban!
Kezdődik az hajótisztítási, algagátlási- és festési szezon, nálunk szakszerű 
kiszolgálást kap, jó árakon!
Akciók üzletünkben 2011. február 28-március 31. között  a készlet erejéig:      
ekehorgonyok, horgony- és kikötőkötelek: -20-30%
kapcsolótáblák, hajó WC-k, hajóhidak, beépíthető dobozok: -20-30%
szép, kifutó kormányok: Molara és Burano csak 9.900 Ft
vízisíkötelek -20%, O’Brien páros lécek 43.000 Ft

Halradar tesztnapok
Lowrance halradarok vízi tesztje áprilisban-májusban a Dunán 
és a Tiszán. (Az időpontokat lapzártakor még nem sikerült 
véglegesíteni.) Regisztráljon a tesztre a kiállításokon, és a 
pontos időpontról értesítjük. Kipróbálhatják az új Lowrance 
HDS és StructureScan, illetve a Mark és Elite DSI műszereket!
Hajónkon működésben megtekinthető és tesztelhető az új 
közelre is látó Lowrance BR-24 radar (májustól, 
időpont-egyeztetéssel).

Akciós kifutó halradarok a kiállításokon, amíg a készlet tart:
Eagle Cuda300 200 kHz   29.900  25.900 Ft
Lowrance X-50DS 83/200 kHz   57.200  29.900 Ft
Eagle FishEasy 320C színes 65.900   59.900 Ft
Eagle SeaCharter 480DF 50/200 kHz  129.000  99.000 Ft

Rendelje meg új YAMAHA csónakmotorját a 
márciusi kiállításokon 5 % kedvezménnyel!
A kedvezmény csak a kiállításokon 
leelőlegezett motorokra vonatkozik, és a 
Maritime Hajósboltban érvényes
(1033 Budapest Szentendrei út 107-113., 
tel. 367 4905).

akció

Regisztráljon hírlevelünkre  2011. március 6-ig honlapunkon, mutassa fel a kinyomtatott 
visszaigazolást a kiállításon, és 10%-os kedvezmény-kupont kap, ami üzletünkben érvényesíthető!

A szórólapon szereplő ajánlataink a márciusi kiállításokon és márciusban üzletünkben érvényesek a készlet erejéig. Minden ár tartalmazza az áfát.

Maritime Hajósbolt
1033 Budapest Szentendrei út 107-113.
tel+fax.: 1/3674905, 1/2501332, 1/4360338, 
csak tel.: 1/4360339, 30/9330669
www.maritime.hu, info@maritime.hu

Nyitva tartás:
április 15-ig:  H-P: 9-17h, Szo: 9-13h
április 16-tól: H-P: 9-18h, Szo: 9-13h

GLS-sel szállítunk az országban és a környező országokban bárhová. A díj az értéktől és súlytól 
függően változik.

Munkatársak: Beregszászi Katalin, Oláh Edina, Gasztné Gyöngyi, Kovács Ildikó, Ányos Balázs, 
Szakály Tamás, Sas László
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