Császár Autószerviz Kft.
Központ:
8500 Pápa, Külső Veszprémi út 49.
Fióktelepek:
8200 Veszprém, Mártírok út 7.
2800 Tatabánya, Bárdos L út 1
8900 Zalaegerszeg Sport út 1
Adószám:11331333-2-19

Zánka Község Önkormányzata
8251 Zánka, Fő utca 29.
Filep Miklós Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel vettük árajánlat kérését Renault modellekre. Alábbiakban megküldöm a Renault
Traficra vonatkozó árajánlatunkat, melyek speciálisan az Önnek kialakított árakat,
felszereltséget és kedvezményeket tartalmazza.
Renault Trafic M1 kategória:

Műszaki paraméterek:
Típus:

1,6 dci L2H1 2,9t 145LE (106KW)

Tengelytáv:
Hosszúság
Magasság:
Szállítható személyek száma
Meghajtás
Ajtók száma
Környezetvédelmi besorolás
Vegyes üzemanyag fogyasztás

3498mm
5399mm
1971mm
8 fő
Első kerék hajtás
4
Euro 6
6,2 l /100km

CO2 kibocsátás

164 g / 100km

Csomagtér mérete

1,8m3

Váltótípusa

6 sebességes manuális váltó

Teljes széria felszereltség Renault Trafic Pack Comfort:
ESP menetstabilizátor Extended Grip tapadássegítővel, a vontatmány
beszitálását gátló rendszerrel és Emelkedőn elindulást segítő rendszerrel
Üvegezett tolóajtó a jobboldalon
ABS blokkolásgátló EBV fékerőelosztóval és vészfékrásegítővel
180°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtó
Indításgátló Baloldali üvegezett oldalfal
Második generációs vezető- és utasoldali légzsák
Fedélzeti számítógép
Isofix rögzítési pontok a második üléssor szélső ülésein
Színezett oldalsó hátsó ablakok
3 pontos biztonsági övek öv-előfeszítővel
Teljes értékű pótkerék
Magasságban állítható fejtámlák minden ülésen
Elektromos központizár, 2 gombos távirányítós kulccsal
Keréknyomás ellenőrző rendszer, műszerfali visszajelzővel
Vezető- és utasoldali olvasólámpa, 12V-os csatlakozó
Belső burkolat félmagasságig
Elektromos, fűthető tükrök fekete tükörházzal
2. üléssor: 3 személyes üléspad, kivehető, 1/3 arányban dönthető háttámlával Elektromos
ablakemelők elöl
3. üléssor: 3 személyes üléspad, kivehető, ledönthető háttámla
Belső levegőkeringetés, 4 fokozatú fűtés
Manuális klímaberendezés elöl rásegítő fűtés nélkül, pollenszűrővel
Elektromos ablakemelők elöl, a vezető oldalán impulzív kapcsolóval
Wide View holttércsökkentő tükör
16"-os Maxi dísztárcsák
Fűthető hátsó szélvédő, ablaktörlővel
Kalaptartó
1. üléssor: magasságban állítható vezetőülés, deréktámasszal és könyöktámasszal Medium
dekorcsomag (színrefújt lökhárítók)
1. üléssor: kétszemélyes utasülés az üléspad alatti tárolórekesszel
Bluetooth® kompatibilis rádió, kormány alatt elhelyezett távirányítóval, USB és Jack
csatlakozóval a frontpanelen, extra USB csatlakozóval
Gyárilag beépített hátsó ködzárófény
Állítható magasságú fényszóró
Hárompontos automatikus biztonsági övek
Állítható kormányoszlop, szervokormánnyal
Zárható üzemenyagtöltő nyílás

Árak:
Típus:

1,6 dci L2H1 2,9t Pack Comfort 145LE,
84KW
Alapár:
9.200.000,- HUF
Oldallégzsákok elöl + függönylégzsák az
90.000,- HUF
első üléssorban
Manuális klímaberendezés elől-hátul,
300.000,- HUF
kiegészítő fűtés nélkül (hátsó
klímaszabályozó panellel), Hátsó kiegészítő
fűtés és légbefúvók
Első ködlámpa
50.000,- HUF
4 ÉV 200.000km garancia

597.535,- HUF

4db 215/65 r16 téligumi garnitúra
acélfelnire szerelve, keréknyomás érzékelő
szeleppel

345.000,- HUF

LED nappali menetfény

50.800,-HUF

Akadálymentesítés

890.270,- HUF

• Protektor kerekesszék rögzítő
rendszer 4db rögzítővel (gömb
csatlakozással) 1 db derékövvel
• 2 db padlósín rögzítési pontokkal 11m (gömb csatlakozáshoz)
• Automata biztonsági öv magasság
állítással 3 pontos utas rögzítéshez, vagy ha
nem beépíthető akkor kantáros derék és váll
öv szett.
• Mobil alumínium rámpa párban
kerekesszékhez.Teherbírás 300 kg(2x)
2000x220mm
• Enyhén mozgássérültek beszállását
segítő fellépő, visszajelzővel
Egyedi arculeti elemek, előírásoknak
megfelelő elkészítése

80.000,- HUF

6kg os poroltó

43.180,- HUF

Üzembe helyezés

101.600,- HUF

• 2 db műszaki vizsgáztattás költsége
• akadálymentesítés átalakítási
engedélyek elkészítése
• gyári szőnyeggarnitúra
• KRESZ csomag

• "0" revízió
Egyszemélyes magasságabn állítható
utasölés az első sorban:

35.000,- HUF

Bruttó listaár összesen

11.783.385,-

Kedvezmény

1.659.175,-

Kiadási tétel nettó összege

7.904.890,- HUF

Ajánlatba szereplő gépkocsi regisztrációs
adója

85.000,-,- HUF

A kiadási tétel nettó, regisztrációs adóval
növelt össege

7.989.890,- HUF

Kiadási tételre vetített áfa:

2.134.320,- HUF

Kiadási tétel bruttó összege(kiadási tétel
nettó összege + regisztrációs adó + kiadási
tételre vetített áfa)

10.124.210,- HUF

Mennyiségi egység

db

Mennyiség

1db

Kiadási télek pénzneme:

Magyar Forint

Szállítási határidő: 2015.szeptember 21.
Garancia: 4 év vagy 200.000km
Egyéb felmerülő költségek: a gépkocsi ára az üzembe helyezés, műszaki vizsga kötlségeit
tartalmazza de az Okmányirodai illetékeket nem tartalamazza.
Ajánlat érvényessége: 2015.május 29
Fizetési feltételek: személyes egyeztetés szükséges
Gépkocsi átvétel: az ajánlatban szereplő gépkocsit az Ön által választott telephelyünkön
tudjuk átadni.

Bízom benne, hogy ajánlatunk elnyeri az Ön tetszését, és örömmel üdvözölhetnénk az
elégedett Renault tulajdonosok között.
Az ajánlattal, illetve az autóval kapcsolatban keressen az alábbi elérhetőségeinken.
Pápa, 2015.04.23.
Tisztelettel:

Takács Zoltán
flottaértékesítő
06-20-410-3594

