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Link do produktu: https://www.autoport-jarocin.com.pl/171163-przyczepa-do-koni-gold-limited-bez-siodlarni-koniara-konskakoniowoz-bukmanka-debon-cheval-liberte-nowim-p-2054.html

17.116/3 Przyczepa do koni:
Gold LIMITED bez siodlarni
koniara końska koniowóz
bukmanka Debon Cheval
Liberte Nowim
Cena brutto

39 237,00 zł

Cena netto

31 900,00 zł

Cena poprzednia

38 800,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Debon / Cheval Liberte

Opis produktu
NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

www.nowim.pl

tel. +48 730 751 730 e-mail: infonowim@gmail.com
Przyczepa do koni: Gold LIMITED dodatkowo wyposażona w kamerę bezprzewodową, kołpaki, zabezpieczenie
antykradzieżowe oraz najmocniejsze automatyczne koło podporowo-manewrowe.
Chcesz się wyróżniać nowoczesną stylistyką swojej koniary? Zapraszamy do zakupu Gold LIMITED!
Będzie wprost idealna do wyjazdów na zawody, wakacje, wyjazdy, itd.
Dobra, mocna, wytrzymała przyczepa końska, to podstawa.
Gwarancję bezpiecznego transportu konia zapewni Państwu przyczepa końska Gold LIMITED!
Przyczepa aluminiowa
tagi do wyszukiwarek:
17116/3
nowa przyczepa do transportu / przewozu zwierząt / koniara / koniowóz / wózek do koni / / Alu / Debon / Cheval
Liberte / do 2 koni / na 2 konie / bez siodlarni
Specyfikacja:
MODEL
17,116/3
NAZWA HANDLOWA
GOLD LIMITED
PRODUCENT
17 - kod producenta
WYMIARY
- wewnętrzne:
3050 mm x 1670 mm x 2300 mm
- zewnętrzne:

wygenerowano w programie shopGold

4470 mm x 2150 mm x 2740 mm
DMC
2000 kg (możliwość zmiany 1100-2000 kg)
Możliwość zamówienia przyczepy z DMC do 2600 kg - o szczegóły dopytaj sprzedawcę
MASA
770 kg
UKŁAD JEZDNY
- zawieszenie Pullman 2
- R13
UKŁAD HAMULCOWY
- hamulec najazdowy
- hamulec ręczny postojowy
- urządzenie najazdowe
- zaczep kulowy atestowany standard
ELEKTRYKA
- instalacja 12V
- wtyczka 13 PIN
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie
- lampa wewnątrz przyczepy
WYPOSAŻENIE
- kolor poliestru dachu : szary jasny
- szyberdach
- drzwi boczne obsługowe
- podłoga i ściany aluminiowe
- osłony wewnętrzne ściany
- poduszki boczne
- plandeka tylna
- solidny trap wejściowy kombi otwierany w dół i na boki, z amortyzatorami gazowymi
- koło podporowe wzmacniane
- amortyzatory
- panel osłonowy wewnętrzny plastikowy
- kamera
- etykiety reklamowe
- ramka tablicy rejestracyjnej
WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE
Jeżeli jesteś online - TUTAJ - , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
UWAGI
- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe
poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o
szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING
Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy,
iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.
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Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,
DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com
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