
Wrocław 2016-10-31

 
Dla Busiarze.com.pl 

                       
Proponujemy Państwu fabrycznie nowy samochód Renault Master z silnikiem 2.3 o mocy 170KM (łańcuch rozrządu,
AdBlue) wraz z lekką-aluminiową 10-paletową zabudową „międzynarodową” zgodną ze specyfikacją poniżej:

Skrzynia ładunkowa
typ

WYMIARY [mm]

Szer. wew. Wys. wew. Dł. wew. Podłoga
≠ 15ALU 10 2200 2350-2500 4850

Podwozie: Renault Master FWD Pack Clim L3 Energy 2.3 dCi 170 KM, kolor biały (zapytaj o dostępność innych kolorów), kolor 
plandeki do wyboru, rok produkcji 2016, przeglądy co 40.000km 
PEŁNA GWARANCJA EUROPA + GWARANCJA/HOMOLOGACJA ZABUDOWY

Wybrane wyposażenie standardowe proponowanego podwozia: 

- Klimatyzacja manualna
- Elektryczne szyby i lusterka
- Poduszka powietrzna kierowcy
- ESP, ABS, ASR

Wyposażenie ponadstandardowe proponowanego podwozia:  
                                                                                                                
- Zbiornik paliwa 105 litrów
- Lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach 
- Tempomat

Zabudowa: 

        - Burty aluminiowe wysokość 400 mm-dzielone , słupek środkowy szybkodemontowalny,
- Stelaż podplandekowy aluminiowy, DESKOWANIE ALUMINIOWE -GRATIS!
- Kabina sypialna SPOJKAR z czterema owiewkami bocznymi,
- Regulacja wysokości +/- 20 cm siłownikowe,
- Ogrzewanie niezależne Webasto z trójnikiem oraz czujnikiem temperatury w kabinie sypialnej, 
- Osłony antyrowerowe, 
- Skrzynka narzędziowa 47L, zbiornik na wodę ze zbiornikiem na mydło,
- Przesunięcie tylnej belki
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Podsumowanie oferty:

Regulacja wyskości  +/- 20 cm
siłownikowa

Razem 102 900,00 zł

Kabina sypialna XL + owiewki
boczne szerokie 

Ogrzewanie postojowe WEBASTO z rozprowadzeniem powietrza góra/dół 

Skrzynka narzędziowa 47 L + zbiornik na wodę z dozownikiem mydła

Możliwość doposażenia samochodu w: CB radio, zasłonki kabiny kierowcy, kompozytowy wózek paleciak, pasy
ładunkowe, zestaw ADR,  belka zabezpieczająca i wiele innych.

Możliwość modyfikacji zabudowy: regulacja wysokości skrzyni, firany obustronne, odsuwany dach, winda i inne.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania:
Michał Miszczyk
Kontakt:  533 019 119
Email: michal@edostawcze.pl
ul. Opolska 188 
52-014 Wrocław
Infolinia: 881 414 118
 

www.edostawcze.pl

Zapraszamy także do naszego sklepu z akcesoriami   sklep.edostawcze.pl

W naszej ofercie: Renault Master, Iveco Daily, Fiat Ducato, Hyundai H350, Ford Transit, Opel Movano, Mercedes
Sprinter, Peugeot boxer, Citroen Jumper w zabudowach – Plandeki, Kontenety, Chłodnie, Lawety i więcej...

Oferta promocyjna ważna 7 dni z finansowaiem edostawcze.pl  Ceny netto.
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