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Klient:  AGROCENTRUM  Hrušovany 

 

 
DÍLENSKÁ PROFI VESTAVBA DO AUTA 

Nabídka č. 0974RM verze 2 
 

 
Dobrý den přeji, 
předkládám nabídku na profi auto-vestavbu italského výrobce Baggio de Sordi. 
 

Vozidlo: Renault Master L2H2 
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Pravá strana: 

 
Hloubka regálu:          365 / 300mm 
Délka modulu vnější:         1.050 mm  
Výška modulu:         1.520 mm 
    
Krajní rám včetně opláštění s perforací pro uchycení vybavení/nářadí.  2ks  
Zásuvky obsahují přímo v rukojeti aretaci proti samovolnému vysunutí 
Zásuvka š. 990 x 365 hl x 160v mm výška bez vystýlky + 1 přepážka  1ks 
Zásuvka š. 990 x 365 hl x 120v mm výška bez vystýlky + 1 přepážka  2ks 
Zásuvka š. 990 x 365 hl x 80v mm výška bez vystýlky + 1 přepážka  1ks 
Sklopné dvířka v regále        1ks 
Výsuvná ocelová deska s perfektní aretací, pro svěrák    1ks 
Svěrák York 100mm, otočný (nastavitelný)      1ks   
Podlaha voděodolná překližka 12mm, protiskluz, misky na kotvící oka  vlastní 
 
 

 
 

Levá strana: 

 
Hloubka regálu:          365/300 mm 
Délka modulu vnější:         2.580 mm  
Výška modulu:         1.520 mm 
    
Krajní rám včetně opláštění s perforací pro uchycení vybavení/nářadí.  1ks  
Vany dle nákresu bez vystýlek 
Šikmé police pro rychlý odběr např.kufříků      2ks 
Zásuvky obsahují přímo v rukojeti aretaci proti samovolnému vysunutí 
Zásuvka š. 480 x 365 hl x 120v mm výška bez vystýlky    2ks 
Zásuvka š. 480 x 365 hl x 80v mm výška bez vystýlky    2ks 
Zásuvka š. 990 x 365 hl x 240v mm výška bez vystýlky    1ks 
Zásuvka š. 990 x 365 hl x 160v mm výška bez vystýlky    1ks 
Roleta u podlahy (bez uzamykání)       1ks 
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Ocelová verze          167 kg 
Hliníková verze         113 kg 
 
Hmotnosti jsou bez podlah a příslušenství 

 
  

 

CENOVÁ NABÍDKA 

 

 

Hliníková verze v RAL9006  ................................................................................................................. 101.100,- 

Celkem po slevě 20% 

Hliníková verze ....................................................................................................................................... 80.880,- 

 

Příslušenství: 

Montážní materiál celkem na 1 auta ............................................................................................................ 800,- 

Svěrák York LUX, otočný, čelist 100mm ................................................................................................... 2600,- 

Pevnostní překližková deska 12mm, včetně misek, podlaha Master L2 1ks.............. .............................. vlastní 

Montáž u klienta zdarma 

 

 

Celková cena na klíč s montáží v Uh.Brodě nebo u klienta pro 2ks vozidel ............................  (hliníková verze)

 .................................................................................................................................... 2 x 84.280 = 168.560,- Kč 

Celkem po dodatečné slevě 5% ...................................................................................................... 160.134,- Kč 

Ceny jsou bez DPH v CZK 

 

 

 

 

Termín dodání:   4-6 týdnů od podpisu smlouvy 

Platební podmínky:   60% záloha, 40% po předání díla 

Záruka:    36 měsíců 

Cenová nabídka platí do:   30.7.2018 

 

 

 

Záruční a pozáruční servis 
     
 
 
Vybrané foto z realizací níže + další na webu zde http://www.logiman.cz/katalog/vestavby-do-vozidel-aut/ 
 
 
tavby Baggio obecně: 

http://www.logiman.cz/katalog/vestavby-do-vozidel-aut/

