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Renault T460 , E6 , 4x2 , Burto-firanka , 23 EPAL , winda Dhollandia
Informacje główne
Ocena

5/5

Marka

RENAULT

Model

T460 , E6 , 4x2 , 30 TYS KM ! ! ! , burto-firanka , 23 EPAL , winda Dhollandia

Moc

470KM

Type

plandeka + winda

Stan licznika

30 000 km

Rok produkcji

2019

Lokalizacja

ul. Karola Łowińskiego 11B, 31-752 Kraków, POLSKA

Cena netto

250 000.00 PLN
55 264.50 EUR
67 018.74 USD

Telefon

+48 660 123 125
+48 606 123 425

Adres email

info@ciezarowki.pl

Informacje dodatkowe
Renault T460 E6 4x2 Burto-firanka 23 EPAL winda Dhollandia
– rok 2019
– pojemność silnika 10837 ccm
– moc silnika 345 kW / 470 KM
– dopuszczalna masa całkowita 18000 kg
– maksymalna masa całkowita 20500kg
– ładowność 7800kg
– masa własna 10200 kg
– automatyczna skrzynia biegów
– retarder
– winda załadowcza DHOLLANDIA o udźwigu 2 000 kg
– zabudowa plandeka o wymiarach wewnętrznych (DxSxW) 950 x 250 x 280 cm

– przesuwny dach
– pojemność 23 EPAL
– burty dzielone 1/1/1
– rozstaw osi 1/2 670 m
– zawieszenie pneumatyczne
– kabina sypialna T-Sleeper Cab
– fotel pneumatyczny kierowcy
– łóżko
– klimatyzacja
– webasto
– radio
– CB radio
– tachograf
– skrzynka narzędziowa
– serwisowany w ASO
Stan techniczny i wizualny JAK NOWY !
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GODZINY PRACY

SPRZEDAŻ - KRAKÓW

KSIĘGOWOŚĆ

ul. Karola Łowińskiego 11B

Pon. - Pt 8.00 - 16.00

+48 660 123 125

+48 696 913 500

31-752 Kraków

Sobota nieczynne

+48 606 123 425

+48 12 397 10 50

POLSKA

Niedziela nieczynne

info@ciezarowki.pl

* - Wszystkie informacje dotyczące niniejszego przedmiotu sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego jak również nie powinny być
rozumiane jako aukcja internetowa i należy je traktować wyłącznie jako zaproszenie do negocjacji w celu ewentualnego ustalenia treści umowy która zostanie zawarta
w formie pisemnej. Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów związanych z treścią ogłoszenia.

