AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA !!!

Vážení obchodní přátelé,
připravili jsme pro Vás akční cenovou nabídku nákladního vozu IVECO – typové řady TRAKKER model
AD190T31W (4 x 4, EURO 6 !!!) v provedení podvozek s třístrannou sklápěcí nástavbou respektive
mechanismem nosiče kontejnerů, a dále přikládáme nabídku servisních a leasingových podmínek.

TRAKKER AD190T31W (4 x 4, EEV - ekologické vozidlo šetrné k ţivotnímu
prostředí):
Výkon motoru :
6 válec, 310 koní (228 kW), 8.709 cm3
Celková hmotnost vozidla legislativní/technická :
18.000/20.000 kg
Celková hmotnost soupravy :
36.000 kg
Uţitečná hmotnost podvozku (bez nástavby) :
10.540/12.540 kg
Uţitečná hmotnost vozidla s S3(mechanismus nosiče k.) : 8.500 (9.110 kg)/10.500 (11.110) kg
Zákl. výbava : EEV, ABS + EBL + EBD, nejniţší spotřeba paliva ve své třídě, 9 stupňová
převodovka, krátká kabina, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, pneumaticky odpruţená
vyhřívaná nastavitelná sedačka řidiče,
zadní semeieliptické odpružení, barva bílá, bezpečnostní pásy a opěrky hlavy, nastavitelný volant, vnitřní osvětlení
kabiny, elektrická okna, 12 V zásuvka v kabině, imobilizér, manuální hydraulické sklápění kabiny, nastavitelné
mechanické odpružení kabiny, poziční světla, tempomat, denní LED světla, baterie 170 Ah, ocelový přední nárazník
černý, pneu 315/80R22.5 stavební, ochranný štít chladiče a ol.vany, expanzní modul pro PTO a nástavbáře, připravený
vzduch, spínač, signalizace PTO, nádrž 300 l, zadní příčka 120 kN, barva modrá

Dovybavení podvozku:
Klimatizace, převod 4,67, PTO, zesílení náprav (9.000 – 13.000 kg), přední parabolické pruţiny, pneu
385/65 – 315R22,5, sluneční clona, centrální zamykání, rádio s CD včetně antény a repro, 2 x oranţový
maják, sedačka spolujezdce pneumaticky odpruţená, ochranná mříţka světlometů, el. zásuvka pro
přívěs, taţné zařízení pr. 40 mm, zadní nárazník

Nástavba – S3:
Třístranný sklápěč o vnitřních rozměrech 4,8 x 2,42 x 0,7 m (8 m3), podlaha 4 mm, čelo a bočnice 3 mm, lak
dle požadavku, čerpadlo, blatníky, držák rezervního kola, A tabulky, montáž

Nástavba – mechanismus nosiče kontejnerů:
Mechanismus nosiče kontejnerů o výkonu 14.000 kg (výrobce Fornál), hákový hydraulický teleskopický,
čerpadlo, zábrany, blatníky, držák rezervního kola, A tabulky, montáž
Moţná i jiná varianta nástaveb (h. ruka, valník…). Cena se stanoví po vyspecifikování.

Cena vozidla s S3 celkem včetně dovybavení a slevy (- 464.800):
Cena vozidla s mechanismem celkem včetně dovybavení a slevy:

2.199.900 Kč
2.249.900 Kč

V ceně vozidla je 12 měsíců plné záruky a dalších 12 měsíců na hnané agregáty
a dále 5% sleva na servis!!!
Školení Ecodrive: 1 řidič 1 den v ceně.
Servisní sluţby: NON STOP asistenční sluţba v ČR a Evropě, 25 servisních míst v ČR
z toho 8 servisů Agrotec a.s. s NON STOP sluţbou na Moravě (Brno, Hustopeče, Zlín, Ostrava,
Olomouc, Jihlava, Zábřeh, Ţďár nad Sázavou).
Platnost nabídky: skladové vozidlo
Termín dodání: skladové vozidlo, 2 týdny montáž nástavby
Financování: formou leasingu, úvěru nebo hotovostní platba.
Výše uvedené ceny jsou bez DPH včetně dovozu do ČR. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a budeme se
těšit na další spolupráci.
S pozdravem
Lubomír Kuchta
Prodej IVECO
mobil: 602 518 192
tel.+fax : 544227085
e-mail: kuchta@ivecocz.cz

