
1)  Samolepka ekomob 80 × 120 mm pro vozidla typu L1E, L2E, L3E, L4E, L5E 
 

Tiskové pdf 

ekomob samolepka 80x120mm_printbarva.pdf
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Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 

na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 

barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 



2)  Samolepka ekomob 250 × 70 mm pro vozidla typu L1E, L2E, L3E, L4E, L5E 
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Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 

na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 

barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 



3)  Samolepka ekomob 297 × 210 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499t) 
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Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 

na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 

barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 



4)  Samolepka ekomob 210 × 297 mm pro vozidla typu L6E, L7E, M1, N1 (do 2,499t) 
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Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 

na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 

barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 



5)  Samolepka ekomob 297 × 420 mm pro vozidla typu N1 (2,5t – 3,5t včetně), M2, M3 do 7,5t včetně, N2 do 12t včetně 
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Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 

na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 

barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 



6)  Samolepka ekomob 420 × 297 mm pro vozidla typu N1 (2,5t – 3,5t včetně), M2, M3 do 7,5t včetně, N2 do 12t včetně 
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Tiskneme na průhlednou folii. Aplikace 

na bílé a světlé auto, moto tak, aby byly 

text a loga viditelné.

V případě, že nepůjde aplikovat 

barevná samolepka na průhledné folii, 

tiskneme na bílou folii. 


