Cenová ponuka
číslo xxx zo dňa: yyy
Pre:

Od:

Názov firmy

Paragan SK s.r.o.

Kontaktná osoba
Mobil/telefón
Email
www stránky

Grgula Karol
Mobil: 0948 230 911
Email: obchod@paragan.sk
www.paragan.sk

Špecifikácia podvozku
Značka
Farba
Motor
Ad Blue
Emisná norma
Obutie
Výbava štandart

Výbava navyše

Fiat DUCATO maxi L4
biela
2,3 MTJ 177k
Nie
EU6
R 16 C
*centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
*posilňovač riadenia
*elektricky ovládané predné okná
*elektricky ovládané spätné zrkadlá + vyhrievané
*dvojmiestna lavica spolujazdca
*ASR + EBD + ESC + LAC +HBA
*systém kontroly proti prevráteniu
*Hill Holder – asistent rozjazdu do kopca
*airbag vodiča
*rezervné koleso
*posilňovač riadenia
*palubný počítač
*predĺžená kabeláž pre prestavby
*predné denné LED svetlá
*manuálna klimatizácia
*predné hmlovky
*predĺžené ramená spätných zrkadiel 2350mm
*odpružené sedadlo vodiča s bedrovým nastavením a lakťovou opierkou
*komfortná potiahnutá opierka hlavy s logom DUCATO
*palivová nádrž 120 litrov
*zadné dvojlamelové zosilnené pruženie
*tempomat + speed limiter
*rádio Uconnect s 5´´ dotykovou obrazovkou , CD ,BLUETOOTH ,USB
*ovládanie rádia na volante
*odkladacia polica nad čelným sklom
*ochranné plastové lemy okolo kolies
*držiak tabletu a dokumentov
*povinný výbava
*gumené koberce
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Špecifikácia

Valníková nadstavba s konštrukciou *2 STRANNÉ ZHRŇOVANIE
*CELOHLINÍKOVÁ ULTRAĽAHKÁ KONŠTRUKCIA
Fiat Ducato L4 Maxi
celk. hmotnosť: 3500 kg, ???? jednoduchá kabína,? Farba BIELA
Dĺžka vonkajšia 4970mm šírka vonkajšia 2300 mm
4900
2230
hliníkový – 90/110T+ medzipriečnikové výstuhy
600mm– hliníkové – elox

Typ podvozku
Údaje o podvozku
Rozmery
Základný rám
Predné čelo
Zadné čelo
Stĺpiky

Bočnica 400mm + sklopná stupačka

predné a zadné sú pevné AL , 2 stranné zhrňovanie CS MINI uložené v AL vodiacej
lište
Bočnice
Šípový profil 100 mm po bokoch v jednom rade
Plachta s konštrukciou
Bočná nakladacia výška 2300mm, rovný strešný diel, bočné latovanie hliníkové,
strecha pevná , farba plachty strieborná
Podlaha
fóliovaná vodovzdorná preglejka hrúbky 18mm
Kotviace oká
v obvodovom ráme rovnomerne rozmiestené 10 ks
Vonkajšie osvetlenie
vonkajšie osvetlenie podľa EHK - LED
Montáž na podvozok
Áno
Úprava zadného previsu
Áno
Zápis do TP
ÁNO
Doplnky obsiahnuté v základnej cene
Vonkajšie osvetlenie podľa EHK
Áno
Blatníky, lapače nečistôt
Áno
Nezávislé naftové kúrenie WEBSTO s man.ovládaním
Áno
*rozvod v spacej kabíne+termostat ( + 18kg)
Spacia kabína PONY M Ekonomik 100cm
Áno
*2x bočné ventilačné okno
*bočné spojlery
*el. zásuvka
*lakovanie do farby vozidla
*vnútorné svetlo
*vetracia mriežka
*rozmery : 2200x1000 mm
(+70kg)
Box na náradie 2ks (+7kg/ 1ks)
Áno
Podjazdové zábrany (+25kg)
Áno

Cenová kalkulácia
Cena prestavaného vozidla podľa popisu po zľave

29.250,-€ bez DPH

Hmotnosť nadstavby
Záloha za prestavané vozidlo

Cca 630 kg / +- 5%
1000,- €
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