DACIA

Dokker Van
VERHETETLEN RAKTÉR,
VERHETETLEN ÁRAK

Újonnan elérhető
0-5°C-os hűtőautó
változatban is nettó

5 399 000 Ft-tól

akár NHP Fix 1,9% THM-mel

Kapacitás: 1,6 m3, 580 kg

Hűtőautó listaárak
Motor (kW)

Nettó / Bruttó ügyfélár (Ft)
Ambiance
Ambiance Clim

Üzemanyag

Hengerűrtartalom (cm3)

TCe 100 FAP (75)

Benzin

1333

Blue dCi 75 (55)

Dízel

1461

5 699 000 / 7 237 730

5 899 000 / 7 491 730

Blue dCi 95 (70)

Dízel

1461

5 849 000 / 7 428 230

6 049 000 / 7 682 230

5 399 000 / 6 856 730

Terméktulajdonságok
•S
 zámos rendelhető gyári felszereltség és tartozék
•G
 épjármű szigetelésének kialakítása 0-5℃-ra
•8
 0 mm vastag Styrofoam szigetelés
•M
 osható poliészter burkolat
•A
 hátsó ajtó és a kerékdobprofilok kialakítása
a legjobb hőszigetelést és a legkedvezőbb
raktérméretet biztosítja
Gazdaságos, Euro 6 normának megfelelő
benzin- és dízelmotor

•C
 súszásmentesített padozat, kopásálló,
hézagmentes műgyanta borítással
•E
 gyedi hátsóajtó-burkolat
•1
 2 V-os, elektromos hajtású raktérhűtő
berendezés (hálózati hajtás, leolvasztás,
fűtés nélkül)

Praktikus és kényelmes vezetőhely

Rendelhető opciók (nettó ügyfélár):
Hálózati hajtás a
hűtőberendezéshez (230 V)

390 000 Ft

Hőfüggöny az oldalsó,
és hátsó ajtókhoz

180 000 Ft

Alumínium raktérvédő körben,
20 cm magasságban

100 000 Ft

Rakományrögzítő sínpár, egy-egy
sorban a rövid és hosszú oldalon

90 000 Ft

Rakományrögzítő rúd (teleszkópos)

60 000 Ft

Kamraajtó kialakítása
az oldalajtó mögött

210 000 Ft

Válassza személyre szabott szolgáltatásainkat!
A szerződéses Renault- és Dacia-átalakító partnereink olyan módosításokat
hajtanak végre az Ön autóján, hogy az komoly igénybevétel mellett
is kiváló teljesítményt nyújtson, tovább növelve járműve minőségét
és megbízhatóságát. Így munkaeszközét optimális feltételek mellett
vásárolhatja meg, beleértve a garanciális és az értékesítés utáni
szolgáltatásokat is.
Az átalakítási szolgáltatás tartalmazza:
•a
 járművet értékesítő szakértővel történő egyeztetéseket,
•a
 szükséges szállítási feladatok egyeztetését a márkakereskedéssel,
•a
 z átalakításokat 2 éves garanciaidővel,
•a
 z átalakítást követően, illetve ezzel párhuzamosan a Nemzeti Közlekedési
Hatóság által előírt engedélyezési eljárásokhoz és vizsgáztatáshoz
szükséges okmányok összeállítását, illetve az engedélyezési és vizsgáztatási
eljárás lebonyolítását.

Az Air-Con Gépjárműtechnika Kft. 100%-ig magyar tulajdonú cégként,
közel 20 éve egyre meghatározóbb szereplője a magyarországi 3,5 tonna
alatti haszongépjármű-felépítménygyártói üzletágnak. Számos terméket
és műszaki megoldást kínálunk a magánszemélyek, vállalkozások és állami
szervezetek fuvarfeladatainak ellátásához, legyen szó akár zárt furgonok
vagy járóképes alvázak átalakításáról. Fontosnak tartjuk a flotta átalakítások
mellett az egyedi ügyféligények kielégítését is. Sikerünk egyik titka
a haszongépjármű márkakereskedésekkel való szoros együttműködés.
Célunk, hogy megismertessük termékeinket az ország egész területén
sikeresen működő vállalkozásokkal.

A jelen kiadványban található képek nem alapáras felszereltséget is tartalmaznak. A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói nettó árak, melyek az ajánlattal együtt 2021. január 1-től
visszavonásig érvényesek. Renault Credit NHP Fix 1,9% THM - A finanszírozási ajánlat kizárólag nem fogyasztók által, 2020.11.01. után megkötött finanszírozási szerződésekre érvényes,
valamennyi Dacia haszongépjármű esetében és visszavonásig szól. A finanszírozás keretében zárt végű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, a futamidő teljes időtartamára
rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 22%, futamidő: 36-84 hónap, a finanszírozás minimum összege: 1 000 000 Ft, a kamat a teljes futamidőre 1,90%.
A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó
egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó
mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a http://www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt
adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét.
A Dacia ajánlásával

www.dacia.hu

