2018-08-06 Wrocław

Oferta
Proponujemy Państwu fabrycznie nowy samochód IVECO DAILY 70C18 z silnikiem
EURO6 o pojemności 3.0 mocy 180KM (łańcuch rozrządu) wraz z ultralekką-aluminiową
zabudową „międzynarodową” zgodną ze specyfikacją poniżej:
WYMIARY [mm]

Skrzynia ładunkowa
typ

Szer. wew.

Wys. wew.

Dł. wew.

ALU 12

2450

2300-2540

4900

Podłoga
≠ 18

Podwozie: IVECO DAILY 70C18 tylne koła bliźniacze , nowy 2018
PEŁNA GWARANCJA EUROPA + GWARANCJA/HOMOLOGACJA ZABUDOWY
Wybrane wyposażenie proponowanego podwozia:
Komfort w kabinie kierowcy i pasażerów zapewniają:
lusterka szerokokątne z zespolonym kierunkowskazem - elektrycznie sterowane i podgrzewane, elektrycznie sterowane
szyby, fotel kierowcy sztywny regulowany w 3 płaszczyznach z zagłówkiem, podwójny fotel pasażera z zagłówkami, komputer
pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym (funkcje: licznik kilometrów całkowity, przebieg dzienny, jednostkowe
zużycie paliwa, zegar, wskaźnik poziomu bicia świateł),pionowa regulacja kierownicy w zakresie 0 – 45 mm
Bezpieczeństwo jazdy gwarantują systemy:
ESP 9 - stabilizuje tor jazdy zapobiegając wynoszeniu na zakrętach,
ASR - zapobiega poślizgowi kół napędowych podczas ruszania na śliskiej nawierzchni,
ABS - zapobiega zablokowaniu poszczególnych kół podczas hamowania,
EBD - rozdziela siłę hamowania pomiędzy osią przednią i tylną,
Hill Holder - zapobiega staczaniu się pojazdu przy ruszaniu pod górę,
MSR - zapobiega zablokowaniu kół napędowych wskutek hamowania silnikiem w wypadku nagłego puszczenia pedału
gazu lub nieodpowiedniej redukcji biegu,
HBA - zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym przy gwałtownym hamowaniu,
LAC - rozpoznaje rozmieszczenie ładunku względem poszczególnych osi,
TSM - zmniejsza kołysanie się przyczep,
RMI&ROM - systemy zapobiegające przewróceniu pojazdu i utracie stabilności
Bezpieczeństwo bierne pasażerów:
poduszka powietrzna kierowcy
Pozostałe wyposażenie:
przygotowanie do montażu radia, immobilizer w kluczyku, zbiornik paliwa 70l, obrotomierz, wspomaganie kierownicy, 2
uchwyty na napoje, lampka do czytania, wieszaki na ubrania, regulowana z kabiny wysokość bicia świateł, pakiet zimowy
(podgrzewany filtr paliwa, podgrzewana odma silnika), koło zapasowe montowane w koszu, światła dzienne.

Pakiet BUSINEESS DAILY PREMIUM:






Klimatyzacja automatyczna, z wyświetlaczem
Fotel kierowcy amortyzowany, pełna regulacja (kąt oparcia, odsuniecie,
wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe,
podłokietnik
Półka nad przednią szybą
Radio DAB z MP3, sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wejścia USB/AUX
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Otwarta półka centralna na desce rozdzielczej na dokumenty A4 i urządzenia mobilne z gniazdem ładowania USB
Kierownica z przyciskami obsługi wyświetlacza/radia/Bluetooth
Wyświetlacz centralny graficzny Matrix (km/h)
Tempomat
Światła przeciwmgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Tylne zawieszenie wzmocnione
Zbiorniki paliwa profilowany z tworzywa sztucznego 115 l, wlew w słupku B (strona lewa)

Kolor Biały (Iveco)

Opis standardu skrzyni aluminiowej:
- Zabudowa 12ep paletowa o wymiarach (mm) 4900 dł. x 2450 szer. x 2.350-2650wys.
- Kabina sypialna Backsleeper z jednym łóżkiem i pełnym dachem
- Ogrzewanie postojowe z rozprowadzeniem góra dół
- Skrzynia na ramie aluminiowej
- Rama pośrednia aluminiowa
- Listwy przeciwnajazdowe aluminiowe
- Zbiornik na wodę z dozownikiem mydła
- Skrzynka narzędziowa
- Odeskowanie drewniane
- Linka celna
- Firana lewostronna z naciągiem
- Regulacja wysokości zabudowy
- Zabudowa przystosowana do montażu windy

Przedłużenie ramy niezbędne przy tej długości zabudowy
Firana jednostronna z napinaniem plandeki

169 599,00 zł

Biała kabina sypialna z owiewkami – kabina pojedyncza Backsleeper
Ogrzewanie niezależne
Osłony przeciw najazdowe o długości powyżej 2000 mmm
Skrzynka narzędziowa 43L z uchwytami
Zbiornik na wodę 30L z dozownikiem mydła i uchwytami

Chętnie odpowiem na Państwa pytania
Mateusz Sutowicz<edostawcze.pl>
Kontakt: 509 308 820
Email: m.sutowicz@edostawcze.pl

Ceny netto. Cena promocyjna uwzględniająca finansowanie edostawcze. Oferta ważna 7 dni. Zdjęcie poglądowe przedstawia
wzorcowy model oferowanego samochodu.
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