
20N008

Kč

Cena po slevě vč. DPH Kč

Cena po slevě bez DPH Kč

Standardní výbava vozu :
ABS, ESP
Dálkově ovládané centrální zamykání
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Posilovač řízení
Výškově nastavitelný volant
Výškové nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou
Dvoumístná lavice na místě spolujezdce
Rádio R15+ integrovaný displej, Bluetooth, USB
2 reproduktory
Plechová příčka za kabinou s oknem
Elektricky ovládaná okna předních dveří
Airbag řidiče
Středové kryty kol
Ocelové ráfky 16"
Plnohodnotné rezervní kolo
Stop/Start systém

Příplatková výbava zahrnuta v ceně vozu :

Airbag spolujezdce
Manuální klimatizace s pylovým filtrem
Světelný a dešťový senzor
Elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním na straně řidiče
Přední mlhové světlomety s funkcí "Follow me home"
Komfortní sedadlo řidiče (nastavitelné v 6 směrech) s loketní a bederní
Tempomat 
Celoplošné kryty kol
Palubní počítač
Multifunkční dvoumístná lavice na místě spolujezdce s úložným prostorem pod sedadlem
Rádio Navi 50 IntelliLink s dotykovým 7" displejem, 2 x 20 Wattů, BT, USB a ovládáním na volantu
Držák telefónu

DBE Vnější zpětné zrcátka s prodlouženým ramenem
NH7 105 l palivová nádrž
UNF Prodloužená kabeláž pro přestavby

Typ podvozku Kabina

Opel Movano 2,3 170k E6 1 + 1

Nástavba je schválena pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídá vyhlášce č.341/2014 Sb., zákonu č. 56/2001 a směrnicím EHK

Ceny uvedeny bez DPH 

Platnost nábídky omezena, změny v nabídce vyhrazeny. Ilustrační foto
Nabídka je kalkulovaná při koupi na IČO

1 sada

Volitelné doplňky
Název počet

1 ks Soudek na vodu 
Schránka na nářadí 40l
Podjezdové zábrany

1 ks

hliníkový - legovaný + výztuhy mezi příčkami

400 mm
400 mm  

foliovaná překližka protiskluzová tl.15 mm – vodovzdorná

Otvírání třístranné
Zadní čelo 400 mm

mechanické

hliníkový s povrchovou úpravou lakování ELOX

4 880 2 180Vnitřní rozměry nástavby (mm)
2 250

Barva kabiny

délka šířka

3 500 kg bílá

Základní cena vozu s nástavbou vč DPH : 1 105 625
873 715
722 079

Opel Movano Podvozek 2.3 Bi-Turbo L3H1 3500 FWD 170 koní MT6

Konstrukce plachty cca 2 300 mm od podlahy ložné plochy, hliníková konstrukce, stropní hliníkové trubky

Přední čelo

Pneu

225/65 R16C

Podlaha
Obvodový profil

hliníkový – legovanýMezirám
Podlahový rošt

vnitřní výška

2 300

Celková hmotnost Nádrž (litrů) Pérování

Celkové rozměry nástavby (mm)

105

4 950

Bočnice dělené
pevné

sklopný schůdek
hliníkové, povrchová   úprava ELOX

Boční latění
Kotvící prvky
Výbava

dřevěné desky s impregnací
10ks kotevních ok v obvodovém profilu
spací nástavba PONY, nezávislé topení s rozvodem do spaní
materiál MEHLER HAKU, celní, barva šedá, kapsa proti nafukování, nerozebíratelná, shrnovací plachta na 1. straně
plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami, vnější LED osvětlení dle EHK, přídavné vzduchové odpružení zadní nápravy

sada EDITION OBX

Plachta
doplňky obsažené v základní ceně

Valníková nástavba PARAGAN 10 PALET
Specifikace podvozku

Rozvor (mm)

L3
Specifikace nástavby

kontakt:       Aleš Laitl 
mobil:          778 43 55 50 
e-mail:         ales.laitl@westody.cz

skladový vůz


