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 ( 541 ) SZIKLAI

 ( 511 ) 7    Kipufogók; kipufogó flexibilis csövek; hangtompítók kipufogókhoz; hangtompítók, kipufogódobok;

kipufogódobok motorokhoz; kipufogócsövek gépkocsikhoz; kipufogórendszerek részét képező kipufogódobok,

hangtompítók; kipufogó rendszerek járművekhez;kipufogócsövek szárazföldi járművekhez; katalizátor egységek

járművek kipufogóihoz; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; katalizátorok belső égésű

motorok kipufogógázaihoz; járműkipufogó-rendszerek részét képező kipufogódobok,hangtompítók; járművek

kipufogó rendszereinek részét képező hangelnyelők (hangtompítók); katalizátorok; katalizátorok járműkipufogók

 részeként.

 12    Dísztárcsák; dekoratív jármű dísztárcsák; dekoratív dísztárcsák járművekhez; légterelők járművekhez;

járművek légterelői; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak gépkocsikhoz;

spoilerek, légterelő szárnyak szárazföldijárművekhez; üléshuzatok járművekhez; üléshuzatok autóülésekhez;

jármű üléshuzatok (formára szabott); jármű üléshuzatok (méretre szabott); üléshuzatok autókban történő

használatra (alakra formált); vonóhorog szerelvények gépjáművekhez; ablaktörlők,szélvédőtörlők; ablaktörlők;

ablaktörlő karok; ablaktörlő lapátok járművekhez; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok; ablaktörlők, szélvédőtörlők

gépkocsikhoz; ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); ablaktörlő lapát betétek járművek

szélvédőihez;járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; abroncsok járműkerekekhez,

autóbuszok; biztonsági hevederek járműülésekhez; biztonsági övek járműülésekhez; csomagtartók járművekhez;

csúszásgátlók járműabroncsokhoz; dísztárcsák (kerekekre);elektromos járművek; fejtámaszok járműülésekhez;

felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; fékek járművekhez; fékfogasívek járművekhez; fékgarnitúrák

járművekhez; fékpofák járművekhez; fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fordulatszám-csökkentőáttételek

szárazföldi járművekhez; forgattyúházak, karterek mint szárazföldi járművek alkatrészei, a motorok kivételével;

furgonok (járművek); gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi

lökhárítók;gépkocsi-motorházfedelek; gépkocsialvázak; gépkocsik; gumiabroncsok; hajtóláncok szárazföldi

járművek részére; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtómotorok szárazföldi járművekhez;

hajtóműtengelyek szárazföldi járművekhez; hajtóművek szárazföldijárművekhez; hátrameneti jelzők

járművekhez; huzatok járművek kormánykerekeire; irányjelzők járművekhez; jármű gumiabroncsok; jármű

karosszériák; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; járműkerekek; járműülések; járművek belső kárpitjai;

járművekhidraulikushálózatai; járművek kerékküllői; járművek lökhárítói, kerékagyak járművekhez;

kormánykerekek járművekhez; kürtök járművekhez; lengéscsillapító rugók járművekhez; légzsákok (biztonsági

felszerelések gépkocsikba); motorházfedelek;motorházfedél-emelők (szárazföldi járművek részei);

motorkerékpárok; napellenzők gépkocsikba; párásodás elleni készülékek járművekhez; pótkocsi-csatlakoztatók

járművekhez; sebességváltók, fogaskerekes hajtóművek szárazföldi járművekhez; sebességváltókszárazföldi

járművekhez; síléctartók gépkocsikhoz; szabadonfutók szárazföldi járművekhez; sportkocsik; személygépkocsik;

összekötő rudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; szélvédők; szélvédőtörlők; tanksapkák

járművekhez; teherautók,kamionok; tengelyek (járművekhez); tengelykapcsolók földi járművekhez;

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; torziós rudak vagy rugók járművekhez; üléshuzatok járművekhez;

 védőhuzatok járművekhez; visszapillantó tükrök.

 35    Reklámszövegírás; reklámok elkészítése; online reklámozás; weboldalakként használt reklámanyagok

 összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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