SPECIFIKACE PLOŠINY
Typ podvozku

Celková hmotnost

Kabina

Renault Master 165K
3 500
1+2
 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

Barva
Pneu
Nádrž
Pérování
Rozvor
kabiny
(litrů)
(mm)
bílá
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
EUROBOX XXL
Délka
Celkové rozměry nástavby (mm)
4642
Vnitřní rozměry nástavby (mm)
4461
 Stěny a strop 25mm panel, slepen v kompaktní,
pevný celek
 Podlaha 20mm s protiskluzovou vrstvou
 Základní odstín panelů v přírodní barvě
 Vnější olištování je provedeno hliníkovými lištami
 Okopový profil přední stěna a boky
 Vnitřní stropní osvětlení LED stropní pás 1ks
ovládaný z kabiny řidiče
 Kotevní oko na podlaze (4 páry)








Šířka
Výška
2095
2900
2027
2287
Zadní stěna skříňové nástavby je osazena
nerezovým portálem s dvoukřídlými dveřmi
s jedním nerezovým tyčovým uzávěrem
s možností uzamčení a fixací křídel dveří
v otevřené poloze
Vnější osvětlení dle EHK – LED
Střešní luton jako úložný prostor
Provedení nástavby v RAL9003
Čalounění zadní stěny kabiny řidiče (šedé)

DOPLŇKY VOZIDLA
Tempomat
Odpružené sedadlo řidiče
Boční roletové dveře
Průchod mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou
Zadní nástupní schůdek
Boční nástupní schůdek
Trimovací lišta AL pro rozpěrné tyče nebo kurtovací pásy
Trimovací lišty pro ramínkové tyče
Rozpěrná tyč
Ramínková tyč
Couvací kamera + led monitor
Regálový systém 1ks (sklopný)

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

