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MRR Design tillverkar de tuffaste fälgarna till Camaro Gen 5 och 6. Perfekt passform där de följer
karossens linjer utan att sticka ut. Med MRR fälgarna kan du använda däcken som bilen förtjänar.
Med 10” bredd fram och 11” bredd bak så får du
ett helt nytt stuk på bilen. Camaron får dessutom
en helt annan väghållning med breda framdäck.
MRR M228
Samma design som Camaro z28 fälgen fast i 20”
istället för 19”. Passar Camaro 2010-18
Storlekar:
Fram
Bak
Fram
Bak

20x10 ET23
20x11 ET43
22x10 ET23
22x11 ET43

Färger:
Blank Svart
Gun Metall
Ett set 20x10 samt 20x11 Kostar

21995:-

MRR M650
Storlekar:
Fram 20x10 ET23
Bak 20x11 ET43
Färger:
Blank Svart
Gun Metall
Ett set 20x10 samt 20x11 Kostar

21995:-

MRR M716 ZL1 1LE
Storlekar:
Fram 20x10 ET23
Bak 20x11 ET43
Färger:
Blank Svart
Gun Metall
Ett set 20x10 samt 20x11 Kostar

23995:MRR M017
Storlekar:
Fram 20x10 ET23
Bak 20x11 ET43
Färger:
Blank Svart
Gun Metall

Ett set 20x10 samt 20x11 Kostar

22995:-

Välkommen som kund till oss på Badmanners Motorsport AB.
Beställning:
Hos oss beställer du enklast på www.badmanners.se. Där kan du betala via faktura, delbetalning, bankgiro eller mot postförskott (max 10000:-). På största
delen av våra produkter ingår frakt. På alla fälgar tillkommer det 525:- i frakt. Leveranstiden är ca 8-10 dagar på fälgar om de finns på lager i USA.
Beställer du både däck och fälgar så kommer detta löst. VI MONTERAR INTE
Försäljningsvillkor
1. Priser
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i våra priser. samt frakt om inget annat avtalats. Vi reserverar oss för prisändringar, vilket görs löpande under hela året. Vi
reserverar oss för eventuella tryckfel.
2. Betalning
All försäljning sker mot kontant betalning till vårt bankgiro 299-6288 Badmanners Motorsport AB, faktura, delbetalning 3, 6 eller 12 månader eller mot postförskott upp till 10000:- Beställning av artiklar som vi ej lagerför, kräver vi en deposition på 100% av köpesumman om inget annat är överenskommet. Depositionen krediteras på fakturabeloppet. Vid ej utlöst försändelse returneras ej depositionsavgiften. Detta förfarande gäller alla kunder.
3. Montering av delar
Kunden har ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras. Vid montering av reservdelar skall bilfabrikantens eller reservdelsfabrikantens anvisningar följas. Montering av reservdelar ska ske fackmannamässigt. På trimningsdelar ges endast funktionsgaranti. Varornas överensstämmelse med
Svensk Bilprovnings tillämpade normer kontrolleras av kunden i de fall där sådana normer tillämpas. Vi lämnar ingen garanti i detta avseende.
4. Byten
Bytesrätt gäller endast efter överenskommelse med ansvarig person på Badmanners Motorsport AB. Bytesrätt förutsätter att varan och emballage är oanvänd,
oskadd och rengjord. Varan skall returneras i originalförpackningen, som måste vara emballerad. Faktura/kvitto och ett meddelande om anledningen till bytet
måste bifogas. Vid avsaknad av faktura/kvitto debiteras 50 sek. Returfrakt betalas av köparen. Varor som återsänds mot postförskott, efterkrav eller med
mottagarfrakt utlöses ej. 20% expeditionsavgift avdrages varuvärdet vid alla byten eller vid retur. Vissa artiklar bytes ej, såsom brutna förpackningar av packnings- och repsatser, förgasare som använts, munstycken till förgasare, el-artiklar och i övrigt artiklar som inte utan större svårigheter kan kontrolleras, om de
är kompletta. Artiklar som är skadade eller använda på något sätt, så att de ej kan säljas som nya, bytes ej. Specialbeställda varor bytes eller återköps ej. Bytesrätten innebär rätt till byte mot andra artiklar eller tillgodokvitto. Kvitto krävs för retur/reklamation.
5. Reklamationer
Rapport om försening eller saknat gods måste ske inom 7 dagar. Kunden måste rengöra reklamationsartiklar. Visar det sig att reklamation inte är berättigad,
kan kunden debiteras rengöringskostnaden. Reklamationer rörande ofullständig eller felaktig leverans eller fel i levererat gods skall ske snarast efter att ofullständigheten eller felet upptäckts eller kunnat upptäckas, normalt inom 21 dagar. Faktura/kvitto och ett meddelande om anledningen till reklamationen måste
bifogas. Vid avsaknad av faktura/kvitto debiteras 50 sek. Badmanners Motorsport AB begränsar sitt garantiåtagande till utbyte av skadad eller felaktig del,
såvitt kunden inte kan styrka att Badmanners Motorsport AB har agerat vårdslöst. Montering, indirekta-, eller följdskador ersättes således ej.
6. Skador
Emballaget på försändelsen skall kontrolleras i samband med mottagandet. Om skada uppkommit på försändelsen, skall kunden lämna skadeanmälan till
fraktfirman omgående, när skadan konstaterats. Vi följer konsumentköplagens anvisningar. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att beställa.

Camaro ZL1 fälgar i 20x10 fram samt 20x11
Bak. Mycket snygg fälg som passar perfekt på
din Camaro.

Storlekar:
Fram 20x10 ET23
Bak 20x11 ET43
Färger:
Blank Svart
Matt Svart
Krom (+1995:-)
Ett set 20x10 samt 20x11 kostar från

21995:Däck:

Pirelli P Zero 285/35zr20 2895:Pirelli P Zero 305/30zr20 3895:-

www.badmanners.se

Info@badmanners.se

0723658614

Sänkningssatser
För att få absolut rätt look på din bil så behövs en sänkningssats till dina nya fälgar

Artikelnummer: afe410-402002-N
AFE/Pfadt Sänkfjädrar till Camaro SS 2016– . Sänker 1,25"
fram och 1,5" bak. Passar även bilar med magnetic ride
MRC, sänker då 7/8" fram och 1" bak
PRIS: 4295:Fjädrarna levereras pulverlackade i orange

Artikelnummer: afe410-402002-N
AFE/Pfadt Sänkfjädrar till Camaro SS 2010– 15. Sänker
1,25" fram och 1,5" bak.
PRIS: 4295:Fjädrarna levereras pulverlackade i Silver

Artikelnummer: EIB38143140
Eibach PRO sänksats till Camaro V6 2010-15. Sänker 1”
fram och bak.
PRIS: 4425:-

Artikelnummer: EIB38143140
Eibach PRO sänksats till Camaro V682010-15. Sänker 1”
fram och bak.
PRIS: 4425:-

Artikelnummer: EIB38144140
Eibach PRO sänksats till Camaro V6 2010-15. Sänker 1”
fram och bak.
PRIS: 4425:-

Artikelnummer: SPE-cam10
4x20mm Spacers Camaro 2010Perfekt till OEM hjul.
PRIS: 2195:-
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