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Pol9n254 Eurobox xxl o s čelem

opeL14ovano L3Hl FWD 170 HP N4T6 manual

1+2 sedadla
skopné s€dad o spo uiezdce se stolkem
odpružené s€dadlo řidiče
autoíád o Nav 50 LntelliL nk DAB, doiykový 7 d sp ay
mónuá]níklnratizace
odkládací prostorA4 na středové konzol
tempomat s omezovačem rychlostis ovládáním na Volantu
přednírnlhové světla

náVod V anqlčt]ně
pneu 225165 R16
disky] 6,5 standardní pokl ce
přednía zadní2ástěrky
palivová nádíž r05

1 830 Kq 550 554 cZK

nástavba Eurobox xxL lzo Užitečné 2atížení: 1200 kq
obiern nástavby: 23 m3 počei palet| 7vn třnírozměry
boxu: délka 4461mm x šířka 2027mm x Výška 2287mm

standardní proVedení nástaVbyI
. stěny 25 mm PU panel, strop 25 mm PU panel
-podlaha 15 mm překližka
, barva panelů bílá
-Vniiřníokopový píofij
, n€rezový portál s dvoukřídlým dveřmi5e dvěma uzáVěry
- fixace dVeříV otevřené po o2€ 270"
, Vnitřní osvěll€ní LED 2k5 pás s pohybovýín čidlenr
- Vnéjší osvětlení d e EHK
- střešní Uion jako ú ožný prostor
- kotevní oka na pod]aze 5 páíů

620 K9 _272 000 cZK

Lakováníp.5tů kab ny 12 44l cZK4Kq

PřídaVné VzdUchoVé odpíužení sin9le 19 Kg 18 795 cZK

čalouněnízadní stěny kab ny 8Kg 2 018 cZK

odlehčené provedenípane ůtlouštka pane u 25mm
ventilační rniížka 15 000 CZK

proVedení sedadel 1+2



.}n:, couvacísen7oru s led ukazát€ eíí v kabině 2Kg 8 500 cZK

Ve(ilá rl'yo'aulClé čelo \xj Ťa,( nálni,os,o(t
750kqúzký poftá] s LED Vzpěía na převisu 198 Kq 2I1 95a czK

ce kem

Celkový souh rn

Typ konfi9urace

Kontaktní údaie odběřatel

Kontaktní úda'e dodavat€l

lndividuální požadávék

Termín dodání plošiny

Teřmín dodání zakázky

Vla§tní názév konfiguřace

Datum odeslání

Platnost konffquřacei

2 581Kg l o97 264 czK

pala@para9an..z

obj€dnávka

Para9an, riri Pala, +42077635486r, Lipnicka 35r,

'iří 
Pala, +420776354861, pala@páragan.c2

týden skladem

týden 23,

Pol9n254 Eurobox xXL o s čelem

72.05.2020

]0 dní (do r1,06,2020)

Všechny cenyjsou Uvedeny bez DPH
V ceně ie 2ahrnuta homo oqace,
záručnílhůta nástavby| 2 roky
po abs]ovoVání qaranční prohlídky
se záíUka prodlužUje o jeden rok

Ao""rnu
Konf]quracejako ob]ednávka je platná použe s podpisen-jobchodního
zástupce PARAGAN s.r,o.
Kopie byla automat cky zaslána na emai]paragan@paraqan,cz a bud€
Várn potvízena V pracovnich dnech do 24 h,

DěkUj€me za spolupláci,
Váš tým PARAGAN
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