Ceník příslušenství
STŘEŠNÍ BOXY

Střešní boxy - Dacia
Označení
Dacia Box 400L

Reference

Cena včetně DPH

DPH

Cena bez DPH

7711574056

6 090 Kč

21%

5 033 Kč

Ilustrace
7711574056

Kapacita: 400 l / 50 kg. Rozměry 146 x 87 x 38,5 cm. Tloušťka: 4 mm. Retenční systém v otevřené poloze, oboustranné otevírání, upevňovací systém U
nebo T, centrální zamykání s klíčem, lesklé černé provedení. V souladu se standardy 11/154 - City Crash Test.

7711574057

Dacia Box 480L

7 690 Kč

21%

6 355 Kč

7711574057

Kapacita: 480 l / 50 kg. Rozměry 198 x 78 x 37,5 cm. Tloušťka: 4 mm. Retenční systém v otevřené poloze, oboustranné otevírání, upevňovací systém U
nebo T, centrální zamykání s klíčem, lesklé černé provedení. V souladu se standardy 11/154 - City Crash Test.

Skládací střešní boxy THULE
Označení
Měkký box Ranger 90

Reference

Cena včetně DPH

DPH

Cena bez DPH

7711419549

6 090 Kč

21%

5 033 Kč

Ilustrace
7711419549

Unese až 4 páry lyží / snowboardů (nosiče lyží v ceně), 2 pevné okraje, vyztužená základna, flexibilní a vodotěsné plátno s retenčními zatěžovacími
popruhy, upevňovací systém Easy-Snap, uzamykatelný, Kapacita: 340 l / 50 kg, Vnější rozměry: 115 x 30 x 30 cm, TÜV a city-crash-test.

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého
zdokonalování svých produktů si RENAULT vyhrazuje právo kdykoli modifi kovat specifi kace i popisované a představované automobily a příslušenství. Tyto modifikace RENAULT svým
koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé produkty nemusí být k dispozici. Aktuální informace o našich
produktech získáte u svého koncesionáře DACIA. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo
produktů. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace
nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti RENAULT, je zakázána. Nezávazné ceny doporučené
společností Renault Česká republika, a. s.. Tisková chyba vyhrazena.
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