
Digitala kataloger  
tillgängliga dygnet runt

Alla våra kataloger kan enkelt hittas med ett enda klick i vår 

webbshop som en digital version och du kan enkelt ladda ner 

katalogerna i vår webbshop dygnet runt. Digitala versioner är 

alltid uppdaterade!

Kataloger tillgängliga för  
förbeställning utan kostnad:

Måste beställas före 1.4.:

Q10-104-22 // Onroad/Off-road:  
Motorcycle parts and accessories 

Q10-113-22 // Onroad/Off-road:  
Tyres 

Q10-114-22 // Oils, lubricants  
and chemicals 

Q10-108-22 // Marin:  
Utrustning, reservdelar  
och tillbehör 

Q10-107-22 // ATV/UTV:  
Reservdelar och tillbehör  

Måste beställas före 23.9.:

Q10-106-23 // Snöskoter:  
Personlig utrustning 2023 

Q10-106-23-1 //  Snöskoter:  
Reservdelar och tillbehör 2023

Måste beställas före 9.12.:

Q10-100-23 //  Onroad/Off-road:  
Motorcycle rider gear 2023

Kataloger måste numera beställas i förväg
Vi har bestämt oss för att ta ett stort steg i en mer miljövänlig riktning och i framtiden vill vi att våra tryckta kataloger 

endast skickas till dem som verkligen behöver dem. Hittills har vi skickat katalogerna till alla automatiskt, men baserat 

på den feedback vi fått är de onödiga för vissa av våra kunder och de föredrar att använda de digitala katalogerna i 

vår webshop.

Om du vill ha den tryckta katalogen i framtiden, kom ihåg att förbeställa den i vår webshop!  
Kataloger kan förbeställas kostnadsfritt fram till en viss tidpunkt. Nedan hittar du när kataloger senast måste  

beställas. Efter att förbeställningsperioden går ut kommer vi endast att ha ett begränsat antal kataloger i vår 

webbshop och de kommer att debiteras separat.

Beställ 
katalogen på 
samma sätt som vilken 

produkt som helst!

Läs och ladda ner katalogerna! 
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T E K N I K  &  U T R U S T N I N G

facebook.com/duellsweden

instagram@duellsweden Se aktuella priser och tillgänglighet:

Produktsortiment, priser och märke-modellsök hittar ni på Duell.eu 1
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https://www.duell.se/af/sv/ovriga-produkter/426979-snoskoter-personlig-utrustning-2023.html?dlsearch=1
https://www.duell.se/af/sv/ovriga-produkter/426981-snoskoter-reservdelar-och-tillbehor-2023.html?dlsearch=1
https://duell.eu/catalogues/

