SPECIFIKACE PODVOZKU
Typ podvozku

Celková
Kabina
Barva
hmotnost
kabiny
Renault Master 165k
3 500
1+2
bílá
 přední a zadní nárazník
 ocelová kola 16“
 okrasné kryty kol celoplošné
 airbag řidiče
 systém kontroly trakce ESP
 stabilizační systém ESC
 wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu
 funkce zamknutí dveří po rozjezdu
 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči
 klíč se 2 tlačítky
 předpříprava pro alarm
 rezervní kolo
palubní počítač
 palivová nádrž 105l

Pneu

Nádrž
Pérování
Rozvor
(litrů)
(mm)
R 16C
105
mechanické
L3
 látkové čalounění
 krytá přihrádka na palubní desce
 loketní opěrka dvoumístné sedadlo
spolujezdce se sklopným opěradlem s otočným
stolkem a výklopným sedátkem
 sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné
s loketní a bederní opěrkou
 manuální klimatizace vč. pylového filtru
 elektrické ovládání oken vpředu
 impulzní ovládání okna řidiče
 elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka,
vyhřívaná
 rádio RO- 13 s CD přehrávačem, Bluetooth,
USB a AUX
 alternátor 185A

SPECIFIKACE NÁSTAVBY
délka
šířka
výška
Celkové rozměry nástavby (mm)
4 200
2 150
2260
Vnitřní rozměry nástavby (mm)
4 130
2 080
2200
Mezirám
hliníkový - legovaný
Podlahový rošt
hliníkový - legovaný + výztuhy mezi příčkami, úprava pro paletový vozík
Obvodový profil
hliníkový s povrchovou úpravou ELOX
Podlaha
foliovaná překližka protiskluzová tl.15 mm – vodovzdorná
Bočnice
400 mm
Nedělené
hliníkové, povrchová úprava ELOX
Přední čelo
400 mm
Pevné
Zadní čelo
400 mm
Sklopný
schůdek
Otvírání
třístranné
Konstrukce plachty
2 200 mm od podlahy ložné plochy, hliníková konstrukce, stropní hliníkové trubky
Boční latění
Dřevěné desky s impregnací
Příslušenství
Plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami, Vnější osvětlení LED dle EHK
Kotvící prvky
6ks kotevních ok v obvodovém profilu
Plachta
Mehler Haku, barva šedá, kapsy proti nafukování, celní
Doplňky
Spací nástavba PONY ADAPT BASIC, Topení Webasto AIR top 2000 s rozvodem do spací
nástavby

DOPLŇKY VOZIDLA
Tempomat
Zpětná zrcátka s prodlouženými rameny
Schránka na nářadí 60l
Podjezdové zábrany
Soudek na vodu 30l

Celkový nájezd
(km)
60 000 / Rok
5 000 / Měsíc
80 000 / Rok
6 666 / Měsíc
100 000 / Rok
8 333 / Měsíc
120 000 / Rok
10 000 / Měsíc
140 000 / Rok
11 666 / Měsíc
160 000 / Rok
13 333 / Měsíc

Měsíční nájem
(Kč)

Cena za km nad
limit v Kč

Odpočet za km pod
limit v Kč

19.000,-

1,60

-0,70

21.000,-

1,50

-1,0

22.500,-

1,4

-1,0

24.500,-

1,5

-0,9

26.000,-

1,6

-0,9

27.000,-

1,6

-0,9

Ceny jsou uvedeny bez DPH

V případě zájmu o zapůjčení nebo jiných dotazů, nás prosím kontaktujte: paragan@paragan.cz / 800 304 666

