Největší výběr přívěsů v České republice!

Prodejní stánek VA 1,8T 4,0x2,0/2,35-3
Naše cena bez DPH:
Cena s DPH:

158 100 CZK
191 301 CZK

Při financování záruka na přívěsy 4 roky!!!
Výhodné pojištění s 1% spoluúčastí.
Volejte
377 828 103

Pondělí-Pátek
8-17hod

Výbava a doplňky přívěsu

předváděcí Podrobný popis
STAV přívěsu:
Jednoosý prodejní stánek ze
1800 kg
Celková hmotnost:
sendvičových panelů s jednou klapkou a
Pohotovostní hmotnost: 938 kg
obslužnými dveřmi, tloušťka panelů 30
**
mm. Stříbrná barva. Robustní
svařovaný rám, žárově zinkovaný.
Záruka 24 měsíců, STK platná 4 roky.
862 kg
Užitečná hmotnost:
4000 mm Možnost odpočtu DPH 21% ihned při
Délka ložné plochy:
2000 mm koupi přívěsu. Pro nepodnikatelské
Šířka ložné plochy:
subjekty možnost splátkového prodeje.
Pro podnikatelské subjekty možnost
80 km/h | splátkového prodeje s akontací od 10%,
Max. povolená rychlost:
100 km/h tj. 15810,- Kč a splátkou od 3649,- Kč
nepotřebuji včetně povinného a havarijního pojištění
ŘP skupiny E: *
bez doložení příjmů.
Brzděné
Brzdění:
Rok výroby:
Počet náprav:
Rok provozu:

2019
1 náprava
2019

Poloha kol:
Naklápění:
Pneu:

kola pod
ne
13"

Značková náprava AL-KO - SRN, zadní
jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním s
vestavěným nerezovým zámkem - 2,0 x 0,7m, v
předním čele vstupní dveře, na oji protiskluzový
nášlap, vpravo klapka 3570 x 1405 mm, nadkolí v
ložné ploše, podlaha překližka, pod klapkou výklopný
parapet, opěrné kolečko, 4 x heverovací nohy, pneu
195 /50 R13C.

Jen v Autovii si odvezete:
1. Kvalitní přívěsný vozík se zárukou!
2. Povinné ručení!
3. Značky k převozu.
4. Vše co potřebujete k přihlášení přívěsu!
5. Nejvýhodnější úvěr!

Navíc u nás si můžete vybrat
nejvýhodnější:
• Havarijní pojištění se spoluúčastí jen 1%!
• Servis a náhradní díly .
• Příslušenství k přívěsům.

2350 mm
Vnitřní výška ložné
plochy:
bez plachty
Plachta:
* závisí na tažném vozidle (souprava
do 3,5t) ** Uvedené hmotnosti jsou
pouze orientační a mohou se lišit dle
doplňkové výbavy.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat i
prvky nadstandardní výbavy.
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