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ЦЕНОВА ЛИСТА

База, места,
товарен обем

ШАСИ КАБИНА

2+1 места

A21R22-1050
A21R23-1050

стандарт
(дълга база)

Двигател,
работен обем, мощност

CUMMINS ISF 2.8ТDI / 120к.с.
CUMMINS ISF 2.8ТDI / 120к.с.

Колесна
формула

Модел

валидна: 30.12.2014г

Сервоупр
авл. на
волана

“GAZeLLe NEXT EURO-5
Platform/Chassis

Цена без
ДДС
/BGN/

+

4х2

31 550

37 860

+

4х2

32 500

39 000

Цена
с ДДС
/BGN/

1. Цените са в BGN – франко склада на Продавача и включват всички митнически такси и транспорт;
2. Гаранция : 24 месеца или 100 хил.км. пробег;
3. Лизинг: 12, 18, 24, 36, 48 и 60 месеца;
4. Срок на доставка: 45 работни дни.
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ:
Предни дискови и задни барабанни спирачки, двукръгова спирачна система със сервоподпомагане, сервоуправление, оборотомер,
централно заключване, сигнализатор за отворена врата, предни електрически стъкла, дистанцинно управление на аудиосистемата
от кормилнато колона, регулируем волан, рег.осветление на арматурно табло, бордови компютър, отоплител с рециркулация на
въздуха в купето, две отделения за бутилка 2л. на вратите. и три пдставки за чаши, жабка с осветление и класьор за папки А4, две
допълнителни жабки върху арматурното табло пред водача и пътника, пепелник с запалка, регулируема в 6 посоки шоферска седалка,
двойна пасажерска седалка, предпазни колани 3-точкови, инерционни, рег.по височина. аудиоподготовка, круиз-контрол, сгъваеми
странични отопляеми огледала с допълнителни асферични зони за мъртвия ъгъл.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:
BGN С ДДС:
Антиблокираща система на колелата ABS „Bosch „
660
Климатична инсталация
1950
Блокиране на диференциала ( за 4х2).
1050
Тонирани стъкла
30
Шофьорска седалка с подлакътник
120
Допълнителен рафт на таванното пространство
120
Допълнителен джоб на врата шофьорска/пасажерска
30
Товарна каросерия с алуминиеви капаци и шперплатов под на стандартно шаси
2680
Товарна каросерия с метални капаци и шперплатов под на дълга база шаси
2250
Товарна каросерия без брезент и шпригли, с алуминиеви капаци и шперплатов под на стандартно шаси
2380
Товарна каросерия без брезент и шпригли, с метални капаци и шперплатов под на дълга база шаси
1900
ПАКЕТ ” Comfort 1” :
Шофьорска седалка „лукс” , устройство DIN 1 с управление от волана и USB извод, електрически управляеми и
отопляеми огледала, предни електрически стъкла, фарове за мъгла.
850
ПАКЕТ ” Comfort 2” :
Шофьорска седалка „лукс” , устройство DIN 1 с управление от волана и USB извод, електрически управляеми и
отопляеми огледала, предни електрически стъкла, система за студен старт(включва предстартерен подгревателотоплител), фарове за мъгла, акумулатор с повишена емкост (85А/ч).
2250

