STREŠNÉ BOXY
Cenník platný od 01. 05. 2021

Strešné boxy - Dacia
Označenie
Dacia Box 400L

Referencia

Cena s DPH

DPH

Cena bez DPH

7711574056

259,00 €

20%

215,83 €

Ilustrácie
7711574056

Kapacita: 400 l / 50 kg. Rozmery 146 x 87 x 38,5 cm. Hrúbka: 4 mm. Retenčné systém v otvorenej polohe, obojstranné otváranie,
upevňovací systém U alebo T, centrálne zamykanie s kľúčom, lesklé čierne prevedenie. V súlade so štandardmi 11/154 - City Crash
Test.
7711574057

Dacia Box 480L

319,00 €

20%

265,83 €

7711574057

Kapacita: 480 l / 50 kg. Rozmery 198 x 78 x 37,5 cm. Hrúbka: 4 mm. Retenčné systém v otvorenej polohe, obojstranné otváranie,
upevňovací systém U alebo T, centrálne zamykanie s kľúčom, lesklé čierne prevedenie. V súlade so štandardmi 11/154 - City Crash
Test.

Skladací strešné boxy THULE
Označenie

Referencia

Cena s DPH

DPH

Cena bez DPH

7711419549
Měkký box Ranger 90
229,00 €
20%
190,83 €
Unesie až 4 páry lyží / snowboardov (nosiče lyží v cene), 2 pevné okraje, vystužená základňa, flexibilné a vodotesné plátno s
retenčnými zaťažovacími popruhy, upevňovací systém Easy-Snap, uzamykateľný, Kapacita: 340 l / 50 kg, Vonkajšie rozmery: 115 x
30 x 30 cm, TÜV a city-crash-test.

Ilustrácie
7711419549

Príslušenstvo
Označenie
Fixačný adaptér K9

Referencia
7711788912

Cena s DPH

DPH

23,90 €

20%

Cena bez DPH
19,92 €

Ilustrácie
7711788912

Kompatibilný s 7711574057 a 7711574056. Určený pre boxy s výrobou pred 10/2018. Pre model Nový Duster, kompatibilny so
všetkými Dacia modelmi.

Informácie o aktuálnej ponuke získáte v obchodnej sieti Renault.
Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali maximálnu starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky
trvalého zdokonaľovania svojich produktov si RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie aj opisované a predstavované automobily a príslušenstvo. O týchto
modifikáciách bude RENAULT svojich koncesionárov informovať v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené; niektoré vybavenie
nemusí byť k dispozícii (ako sériové, za príplatok alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich produktoch získate v miestnej pobočke DACIA. Z technických a polygrafických
dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Na
obsah tejto publikácie sa vzťahuje ochrana podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené zaobchádzanie, najmä neoprávnené používanie či reprodukcia celej publikácie alebo jej
časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez vopred udeleného písomného povolenia spoločnosti RENAULT, je zakázané. Nezáväzné ceny odporúčané
spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o.. Právo na tlačové chyby vyhradené.
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