Paragan Trucks s.r.o.
Lipnická 351
Hranice IV - Drahotuše
753 61
IČ: 09728562
DIČ: CZ09728562

Paragan Truck s.r.o.

Crafter EB XXL
VW Crafter 130 kw 6G manual FWD DR
ABS, ESP, ASR, EDS, EBV
- hill assist
- automatické LED denní svícení
- manuální klimatizace
- start&stop system
- mlhovky s natačení do zatáčky
- tempomat s omezovačem
- multifunkční volant
- odpružené sedadlo s vyhříváním
- radio navi 8''display, USB, BT
- airbag spolujezdce
- elektricky ovládané boční okna

1 838 kg

763 620 CZK

728 kg

344 500 CZK

8 kg

2 018 CZK

2 574 Kg

1 110 138 CZK

nástavba Eurobox XXL IZO užitečné zatížení: 955 kg objem
nástavby: 25 m3 vnitřní rozměry boxu: délka 5150 mm x
šířka 2027 mm x výška 2368mmcelkové rozměry:délka
7886 mm x šířka 2084 mm x výška 2988 mm
Standardní provedení nástavby:
- stěny 25 mm PU panel, strop 25 mm PU panel
- podlaha samonosná izolovaná 45 mm
- barva panelů bílá
- vnitřní okopový proﬁl
- nerezový portál s dvoukřídlými dveřmi se dvěma uzávěry
- ﬁxace dveří v otevřené poloze 270˚
- vnitřní osvětlení LED pás s přepínačem v kabině
- vnější osvětlení dle EHK
- střešní luton jako úložný prostor
- kotevní oka na podlaze 6 párů
*jedná se o základní konﬁguraci se standardním
provedením, všechny příplatkové opce je nahrazují

Čalounění zadní stěny kabiny

Celkem

Celkový souhrn
Typ konﬁgurace

nabídka

Kontaktní údaje odběratel
Kontaktní údaje dodavatel

Paragan Truck s.r.o., Lukáš Páleník, 777712809

Individuální požadavek
Termín dodání plošiny
Termín dodání zakázky
Vlastní název konﬁgurace

Crafter EB XXL

Datum odeslání
Platnost konﬁgurace:
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
V ceně je zahrnuta homologace.
Záruční lhůta nástavby: 2 roky
po abslovování garanční prohlídky
se záruka prodlužuje o jeden rok

Důležité
Konﬁgurace jako objednávka je platná pouze s podpisem obchodního
zástupce PARAGAN TRUCKS s.r.o.
Kopie byla automaticky zaslána na email paragan@paragan.cz a bude
Vám potvrzena v pracovních dnech do 24 h.

_____________________________________
podpis

Děkujeme za spolupráci,
Váš tým PARAGAN TRUCKS s.r.o.

ZELENÁ LINKA: 800 304 666
tel/phone: +420 581 698 721
GSM brána: +420 777 573 723
FAX : +420 581 698 727
email: paragan@paragan.cz

