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Око да види, ръка да пипне
Уважаеми читатели,
Когато става дума за техника,
най-доброто е човек сам да може
да тества и да се убеди в качества, предимства, недостатъци. Защото на всеки са му важни различни неща. Или както казва народната
мъдрост: „Око да види, ръка да пипне“. Водейки се от тази максима,
списание КАМИОНИ се стреми да
прави колкото е възможно повече
драйв тестове. Целта ни е не просто
да преразказваме прес информации, а да споделяме лични впечатления, а и да имаме база за сравнение. И затова смятаме, че тестовете на КАМИОНИ са едни от най-интересните и четени материали както в списанието, така и онлайн.

В тази „книга“, която е достъпна
само онлайн, сме събрали на едно
място всички тестове – общо 40 на
брой на камиони, автобуси и лекотоварни автомобили и пикаапи,
проведени от КАМИОНИ за 2019 г.
Тя е подарък към всички наши абонати за 2020 г. – на печатното издание на списание КАМИОНИ или
в електронния му вариант. А ние
ще продължим с тестовете и през
2020 г…
А ако искате да гледате видео от
нашите тестове, абонирайте се за
канала ни в YouTube, който е даден
по-долу.
Списание КАМИОНИ

https://www.youtube.com/c/bulgariantransportpress

На хартия плюс на екрана – на същата цена!
https://abo.transport-press.bg/

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна
Преса предлага вече абонамент, с който не само
получавате на адреса ви изданията, но и включва
техните електронни версии, които можете да изтеглите от https://abo.transport-press.bg/.
Освен това от сайта можете да закупите само
електронна версия на отделни броеве на списаТ Р А Н С П О Р Т
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ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО

нията. Вземете безплатно на промоция бр. 7 на
сп. Логистика и сп. Камиони и бр. 4 на сп. Строителна техника – още сега!
Ако вече сте направили своя абонамент през
Българска Транспортна Преса, Български пощи
или Доби Прес, регистрирайте се най-напред в
системата, после от меню Абонаменти избере-

те съответния тип абонамент (чрез БТП, Български пощи или Доби Прес). След проверка ще ви
се даде достъп до вашите издания.
През този сайт може да купите също издания,
които се предлагат единствено като печатни без
електронна версия.
Приятно четене!
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