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Informator Haynes Mazda
MX-5 2005-2015
Cena

140,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1728

Kod producenta

6368

Kod EAN

9781785213687

PKWiU

Ex 58.11.1

język

angielski

ISBN

9781785213687

Format

270 x 210mm

Oprawa

miękka

Ilość stron

288

Rok wydania

2017

Opis produktu
MAZDA MX-5 III produkowana w latach 2005-2015 - instrukcja Haynes
Czy chcesz wiedzieć jak naprawić Mazda MX-5?
Odpowiedzią jest instrukcja Haynes
W książce opisano samochód Mazda MX-5 produkowanych w latach 2005-20115
Poradnik napisany na podstawie doświadczenia zdobytego podczas rozebrania i złożenia Mazda MX-5 trzeciej generacji w
warsztacie, który pomoże Ci zrozumieć obsługę i naprawę twojej Mazdy. Z książką zrobisz wiele czynność sam bez względu na
umiejętności ponieważ zostały one przedstawione krok po kroku i zilustrowane ponad 900 fotografiami. Regularna
konserwacja i dokonywanie napraw na bieżąco, może pomóc w osiągnięciu dobrej ceny podczas odsprzedaży, zaoszczędzić
pieniądze i jeździć w przekonaniu że jest bezpieczny.

UWAGA!
Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (niedostępna w polskiej wersji językowej). Podczas
korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając po
kliknięciu angielsko-polski, ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.
Opisane modele:
MX-5 Convertible (soft top) & Roadster Coupe (folding hard top) 'Mk 3'(NC Series)
Petrol:
1.8 litre (1798cc)
2.0 litre (1999cc)
W książce nie znajdziemy informacji o modelach:
Does NOT cover models with automatic transmission, equipment specific to limited editions or dealer-installed modifications
Does NOT cover ‘Mk 4’ (ND Series) introduced August 2015
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Opis w języku angielskim

Mazda MX-5 (2005 - 2015)
Complete coverage for your vehicle
Written from hands-on experience gained from the complete strip-down and rebuild of a Mazda MX-5, Haynes can help you
understand, care for and repair your Mazda MX-5. We do it ourselves to help you do-it-yourself, and whatever your mechanical
ability, the practical step-by-step explanations, linked to over 900 photos, will help you get the job done right. Regular
servicing and maintenance of your Mazda MX-5 can help maintain its resale value, save you money, and make it safer to
drive.
What's covered:
Petrol:
Mazda MX-5 Convertible 1.8 litre 2005 - 2015
Mazda MX-5 Convertible 2.0 litre 2005 - 2015
Mazda MX-5 Roadster Coupe Mk 3 1.8 litre 2005 - 2015
Mazda MX-5 Roadster Coupe Mk 3 2.0 litre 2005 - 2015
Exclusions:
Does NOT cover models with automatic transmission, equipment specific to limited editions or dealer-installed modifications
Does NOT cover ‘Mk 4’ (ND Series) introduced August 2015
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