ZABUDOWA 9 - OSOBOWA

NA BAZIE CITROEN JUMPER FURGON

PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY:

Wysoka jakość zabudów w połączeniu z dużą ilością opcji dodatkowych dają
możliwość dopasowania do potrzeb klientów. Dealerzy mogą wybierać spośród 3
wariantów wykonania zabudowy z homologacją europejską. 24 miesiące gwarancji na
wykonaną zabudowę i mobilny serwis.

ADAPTACJA POJAZDÓW

Dane przedstawione w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego.
Citroen Polska i Producent zabudowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian z powodów natury technicznej,
jak i handlowej. Przedstawione zdjęcia mogą nie odzwierciedlać opisywanych modeli.

ZABUDOWA 9 - OSOBOWA
CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY:
Uwaga!! Samochód dopuszczony jest na podstawie rejestracji dwuetapowej - pierwsza rejestracja zgodnie z danymi w karcie
pojazdu, po otrzymaniu stałego dowodu zmiana ilości miejsc na 9, rodzaj pojazdu ustalany jest po zważeniu pojazdu z
wykonaną zabudową (osobowy lub ciężarowy)

Zabudowa wykonywana w różnych wariantach wyposażenia dająca duże możliwości dopasowania jej do
potrzeb klienta:
Zabudowa w wersji budżetowej z siedzeniami na wspólnym stojaku z funkcja szybkiego demontażu i przestawną przegrodą
umożliwiającą demontaż obydwu rzędów siedzeń i powrót do przestrzeni furgonu po przestawieniu kraty za fotel kierowcy.

Wersja EKO PLUS - zabudowa w wyższym standardzie montowana na stałe ze stałą, szczelną ,tapicerowaną przegro- dą
umożliwiająca bogate doposażenie rozbudowy by dać komfort pasażerom podróżującym na długich dystansach

OPCJE DODATKOWE:
- Wyłożenie sklejką zarówno podłogi jak
i ścian sufitu i drzwi przestrzeni ładunkowej
- Możliwość rezygnacji z przegrody umożliwiająca pełne
przeszklenie auta i tapicerowanie wnętrza.
- Dostępne ułożenie siedzeń zależnie od potrzeb
klienta w układzie 3+3+3 lub 2+2+2+3

- Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
lub ładunkowej zależne lub niezależne od pracy silnika
- Podest wyrównujący podłogę pod drugim i trzecim rzędem
siedzeń z podłogą w przestrzeni pierwszego rzędu (kierowcy i
pasażera).
- Możliwość dodatkowego doposażenia foteli
w system regulacji kąta pochylenia oparć jak i podłokietniki

ADAPTACJA POJAZDÓW

Dane przedstawione w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego.
Citroen Polska i Producent zabudowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian z powodów natury technicznej,
jak i handlowej. Przedstawione zdjęcia mogą nie odzwierciedlać opisywanych modeli.

