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Produktų pasiūlymas. 
Dienos šviesos žibintai “NSSC”. 

    NSSC ®  – kokybės ženklas. Esame NSSC ®  produktų oficialus distributorius Lietuvoje, todėl galime užtikrinti, kad šio ženklo 
produktai yra kokybiški ir atitinkantys visus reikalavimus, bei turintys visus reikiamus sertifikatus. Tą įrodo ir šiems produktams 
suteikiama garantija. LED žibintai, tai specialūs žibintai pagaminti pritaikant LED (šviesos diodų) technologiją. Dienos žibintai  skirti 
naudoti tik šviesiu paros metu. Dienos žibintai  negali būti naudojami tamsiu paros metu, nes dienos žibintų  paskirtis atkreipti eismo 
dalyvių dėmesį, o ne apšviesti kelią. DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti 
važinėti nenaudojant papildomų šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų 
skydelio apšvietimo), taip mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, 
akumuliatorius, bei visos lemputės. Norėdama padidinti kelių eismo saugumą, Europos komisija nusprendė, taikyti specialius dienos 
žibintus DRL visose naujo tipo transporto priemonėse nuo 2011 metų. Dienos žibintai yra specialūs žibintai, kurie automatiškai 
įsijungia užvedus variklį. Daugiau informacijos informaciniame puslapyje: http://www.nssc.lt/. 

 
 

Montavimo paslauga “ERA Service” tinkle. 
    "ERA Service" partnerių tinklo atstovai dirba prekybos automobilių eksploatacijos medžiagomis ir reikmenimis, automobilių 
komforto ir apsaugos įranga bei automobilių techninio aptarnavimo ir konsultavimo automobilių techninio aptarnavimo klausimais 
srityse, ir siekia savo prekes ir paslaugas padaryti prieinamas platesniam klientų ratui, bei tobulinti klientų aptarnavimo kokybę. Šiuo 
tikslu yra vystomas bendradarbiavimo projektas su  partneriais visoje Lietuvoje. "ERA Service" partnerių tinklo tikslas sukurti vieningą 
klientų garantinio aptarnavimo sistemą, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, sukurti vieningą (centralizuotą) duomenų bazę, 
suvienodinti išduodamų klientams dokumentų formas, organizuoti "ERA Service"  tinklo partnerių darbuotojų apmokymus, 
kvalifikacijos kėlimą, seminarus. ERA service tinklo partneriai savanoriškumo, ekonominių interesų bendrumo bei Šalių savivaldos 
principu kooperuodami savo lėšas, darbą ir žinias įsipareigoja bendrai įgyvendinti šį projektą tam, kad pasiektų aukščiau minėto 
projekto įgyvendinimo siekiamų tikslų. UAB "ERA service" yra vienas iš minėto tinklo atstovų Kaune. Atstovauja "ERA Service" tinklą 
šiame mieste, vykdo automobilių apsaugos ir komforto įrangos montavimo ir techninio aptarnavimo paslaugas.  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 501” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 501" modelis pasižymi tuo, kad yra slim dizaino (aukštis vos 19mm), turi 5 didelės išėjimo galios LED lemputes. Komplekte yra 
komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED DRL išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto 
Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame susimontuoti „ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 501  

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 182mm Ilgis x 55mm Gylis x 19mm Aukštis; 
 5 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 OSRAM Dragon Plus LED lemputės; 

 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 501   180 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 502” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 502" modelis pasižymi tuo, kad komplektas susideda iš atskirų „akučių“, abu automobilio šonai turi po 5 didelės išėjimo galios 
LED lemputes. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED DRL išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to 
reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame susimontuoti „ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. 
priešpask. psl.). 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 502  

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 Diametras: 35/30mm, Gylis 26 mm; 
 5 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 Samsung LED lemputės; 
 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 10vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 502   247 Lt  
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LED DRL žibintų.  “NSSC 502” 2 papildomos lemputės 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 502" modelis pasižymi tuo, kad komplektas susideda iš atskirų „akučių“, abu automobilio šonai turi po 5 didelės išėjimo  galios 
LED lemputes, tačiau galima praplėsti lempučių skaičių iki 7vnt. vienam šone. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas 
automatiniam LED DRL išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus 
rekomenduojame susimontuoti „ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.). 

LED dienos šviesos žibintų 
NSSC DRL 502 2 papildomos lemputės 

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 Diametras: 35/30mm, Gylis 26 mm; 
 2 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 Samsung LED lemputės; 
 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 502 2 papildomos lemputės  65 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 504” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 504" modelis pasižymi tuo, kad yra slim dizaino ir yra šiek tiek lenktas. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas 
automatiniam LED DRL išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus 
rekomenduojame susimontuoti „ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 504  

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 212mm Ilgis x 69mm Gylis x 22mm Aukštis; 
 5 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 OSRAM Dragon Plus LED lemputės; 

 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 504   165 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 506” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 506" modelis pasižymi tuo, kad žibinto stiklas yra siaurėjantis. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED 
DRL išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame 
susimontuoti „ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 506  

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 161mm Ilgis x 37mm (52mm) Gylis x 24mm 
Aukštis; 

 5 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 Samsung LED lemputės; 

 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 506   165 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 507” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 507" modelis pasižymi tuo, kad dėl didelių reflektorių žibintai ryškiai šviečia. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas 
automatiniam LED DRL išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus 
rekomenduojame susimontuoti „ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 507 

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 189mm Ilgis x 39mm Gylis x 28mm Aukštis; 
 5 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 OSRAM Dragon Plus LED lemputės; 

 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 507   165 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 510” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 510" modelis pasižymi tuo, kad žibintai yra apvalios formos. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED DRL 
išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame susimontuoti 
„ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 510 

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 Diametras 70mm, Gylis 63mm; 
 4 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 Samsung LED lemputės; 

 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 510   185 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 523” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip  
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 523" modelis pasižymi tuo, jog žibintai yra ženkliai lenkti. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED DRL 
išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame susimontuoti 
„ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 523 

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 301 mm Ilgis x 47mm Gylis x 19mm Aukštis; 
 5 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 Samsung LED lemputės; 

 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 523   240 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 820” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 820" modelis pasižymi tuo, kad žibinte yra daug lempučių. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED DRL 
išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame susimontuoti 
„ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 820 

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 222mm Ilgis x 36mm Gylis x 25mm Aukštis; 
 20 x Didelės išėjimo galios baltų LED lempučių; 
 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 
 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 

 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 
 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 

 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 
laikas; 

 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 820   130 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 824” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 824" modelis pasižymi tuo, kad žibinto kraštai yra pasvirę. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED DRL 
išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame susimontuoti 
„ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 824 

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 200mm Ilgis x 39mm Gylis x 28mm Aukštis; 
 24 x Didelės išėjimo galios baltų LED lempučių; 
 Spalva: 6000K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 
 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 

 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 
 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 

 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 
laikas; 

 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 824   140 Lt  
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LED DRL žibintai.  “NSSC 828” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"NSSC 828" modelis pasižymi tuo, kad žibintas yra šiek tiek lenktas. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED DRL 
išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame susimontuoti 
„ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
NSSC DRL 828 

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 209mm Ilgis x 49mm  Gylis x 24mm Aukštis; 
 28 x Didelės išėjimo galios baltų LED lempučių; 
 Spalva: 6000K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 
 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 

 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 
 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 

 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 
laikas; 

 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC DRL 828   165 Lt  
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LED DRL žibintai su grotelėmis.  “SEAT Leon” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"SEAT Leon" grotelėse įmontuotas slim dizaino (aukštis vos 19mm), žibintas turi 5 didelės išėjimo galios LED lemputes. Komplekte 
yra komutacinis blokas, skirtas automatiniam LED DRL išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto 
Inspekcija. Šiuos žibintus rekomenduojame susimontuoti „ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
SEAT Leon  

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 SEAT Leon grotelėse įmontuotas LED žibintas; 
 5 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 OSRAM Dragon Plus LED lemputės; 

 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC SEAT Leon   399 Lt  
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LED DRL žibintai su grotelėmis  “Ford Focus II” 
 
DRL (angl. DRL – day time running lights, Dienos žibintai) tinka visiems automobiliams, ir skirti važinėti nenaudojant papildomų 
šviesos šaltinių dienos metu (gabaritų, artimųjų šviesų, galinių šviesų, numerių apšvietimo, prietaisų skydelio apšvietimo), taip 
mažiau apkraunamas generatorius sąlygoja mažesnes kuro sąnaudas, tausojamas generatorius, akumuliatorius, bei visos lemputė. 
 
"Ford Focus II" grotelėse įmontuoti žibintai pasižymi tuo, kad yra apvalios formos. Komplekte yra komutacinis blokas, skirtas 
automatiniam LED DRL išjungimui, kai įjungiamos kitos šviesos, kaip to reikalauja Kelių Transporto Inspekcija. Šiuos žibintus 
rekomenduojame susimontuoti „ERA Service“ atstovų tinklo servisuose (žr. priešpask. psl.) 

 

 

LED dienos šviesos žibintai 
Ford Focus II 

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 Ford Focus II grotelėse įmontuotas LED 
žibintas; 

 4 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės; 
 Samsung LED lemputės; 

 Spalva: 5600K; 
 Komplekte 2vnt.; 
 Papildomas saugumas dienos vairavimo metu; 
 Aukštos kokybės apšvietimas; 
 Komutacinis blokas komplekte 
 E4 ,RL sertifikacija ; 

 

 

 

DRL privalumai: 
 
 Taupo kurą; 

 Automobilis geriau pastebimas kelyje; 
 Modernus ir šiuolaikinis vaizdas; 

 Mažiau apkraunamas automobilio generatorius; 
 Pailgėja akumuliatoriaus ir lempučių tarnavimo 

laikas; 
 Mažiau kenksmingų dujų išmetama į aplinką. 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
Ford Focus II   399 Lt  
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LED gabaritiniai žibintai.  “NSSC 810” 
 
Tai ne DRL žibintai, šis modelis atlieka tik gabaritinių šviesų funkciją. Gali būti naudingas automobiliams iš JAV, kaip papildomi 
gabaritiniai žibintai. 
 

LED gabaritiniai žibintai 
NSSC DRL 810  

 

 
  

Žibintų aprašymas: 
 

 190mm Ilgis x 34mm Gylis x 21mm Aukštis 
 10 x Didelės išėjimo galios baltos LED lemputės 
 Spalva: 6000K 

 Komplekte 2vnt. 
 Aukštos kokybės apšvietimas 
 Komplekte montavimo instrukcija 

 E4 , A sertifikacija  

 

 

 

 

 

 

Modelis:  Kaina (su PVM)  
NSSC 810   75 Lt  
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“ERA Service” atstovų tinklas Lietuvoje, atlieka montavimo / garantinio aptarnavimo darbus: 

 
Kaunas 
UAB "ERA service"; Raudondvario pl. 234; Kaip rasti ? 
Mob. tel.: +370 672 33332,  kaunas@eraservice.lt 
Darbo laikas I-V - 9:00 - 18:00 VI, VII -nedirbame    

Vilnius 
UAB "Maxauto Baltic", Ozo g. 41, Vilnius; Kaip rasti ? 
Tel./faks.: +8 (5) 260 26 46 
Mob. tel.: +8 614 00122;  8 612 33333, el.paštas:  info@maxauto.lt 
Darbo laikas I-V - 9:00 - 18:00 VI, VII -nedirbame 

Klaipėda 
UAB "BCE Klaipėda" Šilutės pl. 79 Kaip rasti ? 
Mob. Tel 8-612-25023, Faks.:+370 46 23 58 84, Mob.:+370 612 250 23, 
klaipeda@bce.lt  
Darbo laikas I-V - 9:00 - 18:00; VI - 10:00 - 14:0;0 VII - nedirbame 

Klaipėda   Rekija, UAB  Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda, Mob.: 8 655 11122, 
Tel/fax.: 8 46 485182 
Darbo laikas: I-V: 9.00 - 18.00 , VI: 10.00 - 15.00, VII -nedirbame 

Šiauliai 
UAB "Prie viaduko" Dvaro 162T Kaip rasti ? 
Tel. 8-699-88774 viadukas1@zebra.lt 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 18:00 VI - 8:00 - 14:00 VII - nedirbame 

Šiauliai 
UAB "Landsis" Elnio g. 10 Kaip rasti ? 
Tel. 8-686-71308 laimislandzbergas@gmail.com 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 17:00 VI - VII - nedirbame 

Šiauliai 
UAB "Automagija" Dubijos g. 16 Kaip rasti ? 
Tel. 8-698-36000 prekyba@automagija.lt 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 19:00 VI - 8:00 - 14:00 VII - nedirbame 

Marijampolė 
UAB "Kajetonas" Mokolų 24;  Kaip rasti ?  
Tel, Fax 8-343-59429, mob. 8-687-14911 rytis@kajetonas.lt    
Darbo laikas: I-V - 8:00 - 17:00; VI , VII - nedirbame 

Ukmergė 
UAB "Optima 13 auto" Kauno g. 43 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-616-20802 optima13@takas.lt; info@optima13.com 
Darbo laikas: I-V - 8:00 - 18:30; VI - 8:00 - 14:00; VII - nedirbame 

Mažeikiai 
UAB "Tripletas" Sedos g. 16 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-443-50660; 8-698-71460; 8 614 05525 info@harvista.lt 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 18:00; VI - 8:00 - 14:00; VII - nedirbame   

Jurbarkas 
UAB "Automagas" Lauko g. 9 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-656-90093 automagas@gmail.com 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 18:00 VI - 8:00 - 14:00 VII - nedirbame 

Utena 
UAB "Rigera" Stoties g. 28A Kaip rasti ? 
Tel.: 8-389-51533, 8-615-56166 info@rigera.lt  

Alytus 
UAB " Saugios Gerovės Garantas" Miškininkų g.13 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-653-55555, 8-682-33444 Tel 8-653-55555 24val per para info@sgg.lt 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 18:00  VI - 9:00 - 15:00 VII - nedirbame 

Šakiai 
Audrius Ambrasas Šakių raj. Girėnų km. 
Tel.: 8-689-66125 sakiuautocentras@gmail.com 
Darbo laikas I-V - 9:00 - 18:00 VI , VII - nedirbame  
 
 

 
Joniškis 
V. Vaičiulio ind. veikla "Virkodas" Vilniaus g. 80F Kaip rasti ? 
Tel.: 8-615-72926 virkodas@gmail.com 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 17:00 VI , VII - nedirbame 

Pasvalys 
UAB "Saugos Kodas" Stoties g. 30 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-612-14873 skodas@centras.lt 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 18:00 VI , VII - nedirbame  

Panevėžys 
I. Į. "Ausigmus" Beržų g. 10C Kaip rasti ? 
Tel.: 8-682-63433 mase@takas.lt 
Darbo laikas: I-V - 9:00 - 18:00 VI , VII - nedirbame 

Panevėžys 
A.Sabalio IĮ Katkų g. 99 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-698-45505 linas@autosauga.lt 
Darbo laikas: I-V - 10:00 - 19:00 VI , VII - nedirbame 

Tauragė 
UAB „Tausauga“ Bažnyčių g. 4 - 2 Kaip rasti ? 
Tel.: (8~446) 71476 +370(698) 38993, +370(614) 98492 
Darbo laikas: I-V - 8:00 - 17:00 VI , VII - nedirbame 

Rokiškis 
UAB "Saugos Kodas" Pergalės g. 44 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-611-39014 skodas-rokiskis@centras.lt 
Darbo laikas I-V - 8:00 - 18:00; VI , VII - nedirbame 

Kėdainiai 
UAB "MegaSauga" Vilainių gyv. Parko g. 6 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-699-40181 remkedainiai@gmail.com 
Darbo laikas: I-V - 8:00 - 17:00; VI , VII - nedirbame 

Prienai 
Arūnas Aleknavičius Kelininkų g. 7 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-686-34138 arunas@gala.net 

Gargždai 
Ramūnas Venskus  Dariaus ir Girėno g. 52 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-688-47950; 8-46-486610 mykolas.ram@gmail.com 
Darbo laikas: I-V - 9:00 - 18:00; VI - 9:00 - 13:00; VII - nedirbame   

Šilutė 
S.Pikučio įm. Pramonės g. 6C Kaip rasti ? 
Tel.: 8-685-44263 svajunaspik@gmail.com 

Jonava 
UAB "Aliarmo signalas" Kauno g. 102B – 253 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-603-00311, 8-603-01030 info@aliarmo-signalas.lt 

Druskininkai 
R. Kašinsko IĮ "Alsauga" Snaigupės g. 5; Kaip rasti ? 
Tel.: 8 685 45009; 8 699 96935; 8 699 45406; alsauga@gmail.com 
Darbo laikas: I-V - 9:00 - 18:00 

Vilkaviškis 
Vaidas Šukys Nepriklausomybės g. 65 Kaip rasti ? 
Tel.: 8-650-51279 suuuke@gmail.com 
Darbo laikas: I-V - 8:00 - 18:00; VI - 8:00 - 18:00; VII - nedirbame 

Šilalė 
Ruslanas Bacys D.Poškos g. ir Pietinio kelio sankryžos kampas  Kaip rasti ? 
Tel.: 8-670-33013 autolektra@gmail.com 
Darbo laikas: I-V - 8:30 - 17:30; VI, VII - nedirbame 
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http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=pasvalys+Stoties+g.+30&sll=56.235289,23.624468&sspn=0.020274,0.055189&ie=UTF8&ll=56.064466,24.392481&spn=0.020364,0.055189&z=14
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=berzu+10+panevezys&sll=55.717244,24.366395&sspn=42.505157,111.621094&ie=UTF8&hq=&hnear=10+Ber%C5%BE%C5%B3+gatv%C4%97,+Panev%C4%97%C5%BEys,+Panev%C4%97%C5%BEio+apskritis+36010,+LIthuania&ll=55.717055,24.369907&spn=0.010153,0.027251&z=15
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=lt&geocode=&q=Katku+99+panevezys&aq=&sll=55.834135,24.996314&sspn=0.010315,0.042272&ie=UTF8&hq=&hnear=99+Katk%C5%B3+gatv%C4%97,+Panev%C4%97%C5%BEys,+Panev%C4%97%C5%BEio+apskritis+35001,+Lietuva&t=h&z=15
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=baznyciu+4&sll=55.352574,22.294006&sspn=0.663629,1.766052&g=taurage&ie=UTF8&hq=&hnear=4+Ba%C5%BEny%C4%8Di%C5%B3+gatv%C4%97,+Taurag%C4%97,+Taurag%C4%97s+apskritis+72001,+LIthuania&ll=55.249772,22.287784&spn=0.010396,0.027595&z=15
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=Pergal%C4%97s+gatv%C4%97&daddr=&hl=lt&geocode=FcjiVQMd1CKGAQ&mra=ls&sll=55.960492,25.567954&sspn=0.00645,0.016501&ie=UTF8&ll=55.958762,25.584455&spn=0.012901,0.049267&z=15
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Vilainiai+Parko+g.+6&sll=55.516289,25.093632&sspn=0.041306,0.110378&ie=UTF8&ll=55.301499,23.997831&spn=0.020765,0.055189&z=14
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=prienai+kelinink%C5%B3+&sll=55.301499,23.997831&sspn=0.020765,0.055189&ie=UTF8&ll=54.642031,23.935475&spn=0.010555,0.027595&z=15
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=garg%C5%BEdai+Dariaus+ir+Gir%C4%97no+g.+52&sll=55.260705,22.296023&sspn=0.010393,0.027595&ie=UTF8&ll=55.708739,21.386733&spn=0.010276,0.027595&z=15
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=%C5%A1ilut%C4%97+Pramon%C4%97s+g.+6C&sll=55.708739,21.386733&sspn=0.010276,0.027595&ie=UTF8&ll=55.347791,21.476126&spn=0.020741,0.055189&z=14
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=jonava+Kauno+g.+102B&sll=55.347791,21.476126&sspn=0.020741,0.055189&ie=UTF8&ll=55.061756,24.266739&spn=0.041781,0.110378&z=13
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=lt&geocode=&q=Snaigup%C4%97s+g.+5+druskininkai&aq=&sll=55.75207,24.338232&sspn=0.010337,0.042272&ie=UTF8&hq=&hnear=5+Snaigup%C4%97s+gatv%C4%97,+Druskininkai,+Alytaus+Apskritis+66001,+Lietuva&t=h&z=15
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=lt&geocode=&q=Nepriklausomyb%C4%97s+g.+65+vilkaviskis&aq=&sll=55.946133,23.319287&sspn=0.010285,0.042272&ie=UTF8&hq=&hnear=65+Nepriklausomyb%C4%97s+gatv%C4%97,+Vilkavi%C5%A1kis,+Marijampol%C4%97s+apskritis+70001,+Lietuva&t=h&z=15
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=lt&geocode=&q=Pietinio+Kelio+gatv%C4%97,+%C5%A0ilal%C4%97,+Lietuva&aq=0&sll=55.554408,22.000114&sspn=0.010389,0.042272&ie=UTF8&hq=&hnear=Pietinio+Kelio+gatv%C4%97,+%C5%A0ilal%C4%97,+Taurag%C4%97s+apskritis+75001,+Lietuva&t=h&z=15


Automobilių apsaugos bei komforto įranga ir aksesuarai 

 

www.autokraitis.lt www.eraservice.lt  www.steel-mate.lt www.kraitis.lt www.intek.lt www.nssc.lt 

 

Kontaktai 
 

UAB "Kraitis" 
 

Andrius Benokraitis | UAB "Kraitis" direktorius 
Mob. Tel.: +370 640 66999 
Fax.: +37037777728 
El.p.: andrius@kraitis.lt; 
 

 
 

Liudvikas Kiškis | UAB "Kraitis" vadybininkas 
Mob. Tel.: +370 614 00155  
El.p.: liudvikas@kraitis.lt; 
 

 
 

Juozas Katkus | UAB "Kraitis" vadybininkas 
Mob. Tel.: +370 616 78118 
El.p.: juozas@kraitis.lt; 
 

UAB "ERA service" 
 

Rytis Alaunis | UAB "ERA service" direktorius 
Mob. Tel.: +37067233332  
El.p.: rytis@eraservice.lt; 
 

  
 

Rytis Vyšniauskas | UAB "ERA service" Serviso vadovas  
Mob. Tel.: +37067490333 
El.p.: vrytis@eraservice.lt; 
 

Daugiau informacijos apie produktus galite rasti: 
 

www.autokraitis.lt - automobilių komforto įrangos ir aksesuarų el. parduotuvė; 
www.eraservice.lt – "ERA service" tinklo informacinis puslapis; 
www.intek.lt - "INTEK" radijo stotelių informacinis puslapis; 
www.steel-mate.lt - "Steel-Mate" parkavimo sistemų informacinis puslapis; 
www.nssc.lt - "NSSC" LED dienos šviesos žibintų informacinis puslapis. 
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