
  Cenová ponuka              číslo 103-21T   dňa:10.2.2022
Pre:                                                                                            Od:
Názov  firmy skladAM Paragan SK  s.r.o.    

Kontaktná osoba Kubiš Štefan
Mobil/telefon Mobil: +421 948 230 911
Email Email: obchod@paragan.sk
Špecifikácia              Valníková nadstavba -  1str.zhrňovanie
Typ podvozku Fiat Ducato L4 Maxi obj.č.:036-22
Údaje o podvozku Celková hmotnosť 3500 kg, jednokabína, červená farba 199
Rozmery vonkajšie/vnútorné  dĺžka vonkajšia 4970/4900,  šírka vonkajšia 2350/2280  - v mm
Pomocný rám hliníkový , zosilnený  + medzipriečnikové výstuhy
Predné čelo 600 mm 
Bočnice 100 mm šípový profil – v jednom rade
Zadné čelo 400 mm bočnica + stúpačka 
Stĺpiky Predné, zadné – pevné Al, v strede odnímateľné
Plachta s konštrukciou Bočná nakladacia výška 2420 mm , rovný strešný diel, trubky v gumových 

držiakoch, plachta – xxx,  bočné latovanie hliníkové po boku 
Zhrňovanie 1str. zhrňovací systém – na ľavej strane , bočná nakladacia výška 2370 mm
Podlaha fóliovaná vodovzdorná preglejka hr.18 mm
Kotviace oká v obvodovom ráme rovnomerne rozmiestené  12ks
Bočné zábrany Áno
Vonkajšie osvetlenie vonkajšie osvetlenie podľa EHK 
Blatníky plastové + lapače nečistôt
Doplnky                      2 x skrinka na náradie
Úprava zadného previsu Áno 
Montáž na podvozok Áno 
Dokumentácia k prihláseniu Áno , protokol zo skúšobne – nezahŕňa zápis 

Cenová kalkulácia
Cena nadstavby podľa popisu + podvozok        37.500,-€ bez DPH 
Spacia kabína Pony M Eko Basic                           V cene 
Nezávislé kúrenie Webasto                                  V cene 
Hmotnosť nadstavby+ spačka + kúrenie Cca 630kg+80kg+25kg
Platnosť ponuky 7 dní 
Termín dodania Podľa výrobných kapacít
Zápis nadstavby do OE (do 30 dní po dokončení vozidla) +150,-€ bez DPH
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Špecifikácia podvozku:     obj.č.:  036-22  
FIAT DUCATO seria 8 MAXI, L4, H3 POWER MultiJet 180 koni,Farba Cervena Tiziano RED- 
199,Heavy DUTY

Výbava standart    

palivová nádrž 90L,posilňovač riadenia, nastaviteľný volant , centrálne uzamykanie s diaľkovým 
ovládaním , ABS ,ESP , ASR , posilňovač bŕzd , elektricky ovládané okná , elektricky ovládané zrkadlá ,
vyhrievané zrkadlá , dvojlavica spolujazdca , airbag vodiča  , palubný počítač , 2x nabíjacie porty , 
opritrónové podsvietenie budíkov na palubnej doske , 3,5´´ TFT displej palubného počítača medzi 
budíkmi , multifunkčný volant -ovládanie tempomatu + palubného počitača , multikolízna brzda , 
asistent pri jazde v bočnom vetre , asistent proti prevráteniu , asistent rozjazdu do kopca

Výbava navyše     

Manuálna klimatizácia , odpružená sedačka vodiča vrátane lakťovej a bedrovej opierky , tempomat, 
odkladacia polica nad čelným sklom , elektrika pre prestavby , zosilnené zadné dvojlamelové pruženie , 
rozšírené ramená spätných zrkadiel 2350mm , predné hmlovky s funkciou prisvecovania do zákrut , 
plastové lemy okolo predných okien
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