Vážený/á pán/i ,
ďakujeme za Váš záujem o značku CITROËN. Je pre nás potešením ponúknuť Vám túto cenovú
ponuku, ktorú sme pre Vás pripravili na základe Vašich požiadaviek. Ak sa Vaše požiadavky zmenili,
sme pripravení v prípade potreby aktualizovať cenovú ponuku podľa Vašich nových požiadaviek.

UNICAR, s.r.o.
Ul. 1.Mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 36409022

044/ 55 22 165

unicar@unicar.sk

http:// www.unicar.sk

CENOVÁ PONUKA č. UNIKCN16342/1
Dátum vypracovania

03.05.2017

Meno klienta

Dátum platnosti

31.05.2017

Meno predajcu

Buday Vladislav

Adresa / Sídlo
Ulica, číslo, PSČ, obec

tel. predajcu
e-mail predajcu

tel. klienta
buday@unicar.sk

e-mail klienta

CITROËN Jumper FT 35 L3H2 BHDi 160 €6
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Zdvihový objem
Maximálny krútiaci moment v Nm CEE pri ot./min.
Maximálny výkon v kw EHK (DIN) pri ot/min
Emisná norma
Objem palivovej nádrže (l)
Spotreba - mix
Emisie CO2 (g/km)
Užitočná hmotnosť (v kg)
Celková hmotnosť (v kg)

Farba

Biela BANQUISE

Čalúnenie

1997
350/1750
120(160)/3750
Euro 6
90
6,2
163
1306
3500

Látka C&T DARKO čierna

SÉRIOVÁ VÝBAVA
ABS s brzdovým asistentom / Airbag vodiča / Automatické osvetlenie kabíny / Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde / Centrálne zamykanie /
Centrálne zamykanie z kabíny / Dvojsedačka spolujazdca s trojbodovými bezpečnostnými pásmi / ESP / Elektricky ovládané predné okná / Elektronický
otáčkomer / Látkové čalúnenie / Odkladacia polička nad vodičom a spolujazdcom / Odkladacia schránka pod sedadlom vodiča a spolujazdca / Palubný
počítač / Plná deliaca prepážka / Posilňovač riadenia / Pozdĺžne nastaviteľný volant / Pravé bočné dvere plechové / Predpríprava na autorádio (anténa
+kabeláž) / Sedadlo vodiča nastaviteľné v piatich smeroch / Uzamykateľná odkladacia schránka pred spolujazdcom / Zadné dvojkrídlové dvere plechové
/ Zosilnené pneumatiky Michelin / Zosilnený alternátor / Zásuvka 12 V v palubnej doske / Zásuvka 12V v nákladnom priestore
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CENOVÁ PONUKA č. UNIKCN16342/1
ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ CENA

23 600,00€

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA
0041

Predné a zadné zásterky

BF02

Zosilnená batéria

FE10

Predné denné LED svetlomety

300,00€

LL02

Zadné dvere otvárateľné do uhla 270 stupňov

330,00€

PR01

Predné svetlomety do hmly

200,00€

RC58

System audio CD MP3, dotykový displej a bluetooth

RE01

Manuálna klimatizácia s klimatizovanou schránkou pred spolujazdcom

RG03

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

260,00€

RK04

Elektricky nastaviteľné vyhrievané spätné zrkadlá

150,00€

SE08

Zosilnené zadné pruženie dvojlamelové

130,00€

CENNÍKOVÁ CENA VOZIDLA S PRIPLATKOVOU VÝBAVOU
Zľava odber na IČO

90,00€
55,00€

550,00€
1 400,00€

27 065,00€
-7 100,00€

Zľava rýchlonákup

- 500,00€

PRÍSLUŠENSTVO
00

Prestavba chladiarenska + zapis do OEV

VÝSLEDNÁ CENOVÁ PONUKA BEZ DPH
VÝSLEDNÁ CENA S DPH

7 988,00€

27 453,00€
32 943,60€

PREDPOKLADANÝ DÁTUM DODANIA VOZIDLA
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CENOVÁ PONUKA č. UNIKCN16342/1
ROZMERY

> Ešte raz Vám ďakujeme za záujem o značku CITROËN a dúfame, že táto cenová ponuka naplnila Vaše očakávania. Náš predajca Vás bude opätovne
kontaktovať najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania tejto cenovej ponuky.

Budeme potešení, keď sa aj Vy stanete súčasťou rodiny Citroën.
S úctou

UNICAR, s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA CITROËN

Táto ponuka nového vozidla bola vystavená autorizovaným predajcom nových vozidiel značky Citroën pre hore uvedeného odberateľa, ktorý je potenciálny záujemca o
zakúpenie nového vozidla značky Citroën pre svoju vlastnú potrebu.
Cenová ponuka predstavuje návrh za začatie rokovania o uzavretí kúpnej zmluvy. Na platné uzavretie kúpnej zmluvy sa vyžaduje úplná dohoda zmluvných strán
o všetkých náležitostiach, ktorá bude vyhotovená a podpísaná zmluvnými stranami na príslušnom formulári autorizovaného predajcu. Cenová ponuka obsahuje iba
základné informácie o vozidle a to podľa stavu platnému ku dňu vypracovania cenovej ponuky. Obrázky použité v cenovej ponuke sú iba ilustračné. Úplné informácie
o vozidle a podmienkach kúpnej zmluvy Vám poskytne autorizovaný predajca.
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