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GWARANCJA NAWET DO 5 LAT
Ducato Furgon – „mnogość konfiguracji”


3 rozstawy osi, 4 długości, 3 wysokości dachu



8 pojemności, od 8 do 17 m3



3 wymiary drzwi bocznych przesuwnych i drzwi tylnych



DMC od 3000 do 4250 kg



ładowność użytkowa od 1000 do 2200 kg



dopuszczalny maksymalny nacisk na oś tylną aż 2500 kg



Drzwi boczne przesuwne dostępne w 2 szerokościach: 1075 i 1250 mm, oraz 2 wysokościach: 1485 i 1755 mm.



Drzwi tylne wysokie na ponad 1,5 m w wersji ze standardowym dachem, prawie 1,80 m w wersji z wysokim dachem oraz na 2
m z superwysokim dachem – prawdziwy rekord - nie ma potrzeby zginać towarów, aby je załadować.



Można je otworzyć o kąt 180° oraz 270°, co ułatwia poruszanie się wewnątrz samochodu w ciasnych miejscach.

Już od: 65.000 zł
Oferta specjalna LEASING: rata już od 689zł/miesiąc

Doblo Furgon – „Jeszcze wyższy, jeszcze większy”


Długość przedziału ładunkowego od 1820 mm do 3400 mm –
ze złożonym przednim fotelem pasażera.




Szerokość przedziału ładunkowego od 1518 mm do 1714 mm.

Pojemność od 3,4 do 4,6 m3 - ze złożonym przednim fotelem pasażera




Ładowność od 750 do 1005 kg

Podłoga z blachy z 6 punktami kotwiczenia ładunku oraz otworem inspekcyjnym

Już od: 38.900 zł
Oferta specjalna LEASING: rata już od 459 zł/miesiąc

Fiorino – „Kompaktowy z zewnątrz, pojemny wewnątrz”










Zwinny i łatwy w manewrowaniu
Wymiary zewnętrzne: długość 3,864 m oraz szerokość 1,716 m.
Przedział ładunkowy: długość 1,52 m, wysokość 1,18 m, i szerokość 1,47 m
Pojemność 2,5 m3
Składane oparcie fotela pasażera- zamienia się w stolik,
Fotel pasażera składany do poziomu podłogi
Uzyskujemy całkowicie płaski przedział ładunkowy
Wysokość progu załadunkowego wynosi mniej niż 53 cm od ziemi.
tylne drzwi dwuskrzydłowe (40/60), otwierane na 180°

Już od: 30.490 zł
Oferta specjalna LEASING: rata już od 359 zł/miesiąc
*podane ceny są cenami netto.

W razie pytań proszę o kontakt
Krzysztof Serafin
Tel: 608-075-363
e-mail: krzysztof.serafin@autokrak.pl

