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Oferta nr 3725 / 16 / Ł Z dnia: 17.11.2016r. 

Szanowna Pani: Joanna Dusza Firma:  DIXI-CAR OPEL RASZYN 

    

Dane pojazdu: 

   Rodzaj pojazdu:  Opel Movano Typ podwozia: L3H1 DMC: 3.5t 

Rozstaw osi [mm] 4332 Kabina kierowcy: pojedyncza 

Koła tylne pojedyncze Napęd:  przód 

Wymiary wewnętrzne 
zabudowy [mm] 

Długość: 4840 Szerokość: 2250 
Wysokość: 2260 (na równo 
z kabiną SkyCab) 

Typ zabudowy:  Zabudowa skrzyniowa z plandeką 10 paletową z kabiną sypialną           
LAMAR SkyCab i ogrzewaniem  Webasto lub Eberspaecher. 
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Wyposażenie standardowe Cena 

Rama pośrednia aluminiowa, 

30 390 PLN 

Podłoga ze sklejki z faktura antypoślizgową o grubości 15mm, foliowana/wodoodporna, 

Uchwyty mocowania ładunku 10 palet, po 5 sztuk na stronę 

Słupki boczne aluminiowe, słupek środkowy demontowany, 

Burty aluminiowe z pionowym zamknięciem, wysokość 400, po dwie na stronę, tylna burta ze 
stopniem wejściowym, 

Stelaż aluminiowy plandeki, dzielony nad słupkiem, 

Odeskowanie: 3 rzędy desek sosnowych, heblowanych, impregnowanych, 

Osłona kabiny kierowcy sklejka, 400mm, 15mm, 

Plandeka wg palety LAMAR, z zapięciem celnym, 

Błotniki z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciw błotnymi, 

Aluminiowe listwy antynajazdowe, 

Oświetlenie wewnętrzne 1 pkt świetlny, 

Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego o pojemności 43l., 

Zbiornik na wodę z kranem i mydelniczka, 

Osłona tylna z tworzywa LAMAR, 

Kabina sypialna LAMAR SkyCab z pełnym wyposażeniem i owiewkami bocznymi lakierowana na 
dowolny kolor akrylowy, 
Ogrzewanie postojowe WEBASTO lub EBERSPAECHER z wyprowadzeniem do kabiny kierowcy z 
mini regulatorem. 

Przedłużenie ramy 

Regulacja wysokości dachu na siłownik – skok 300mm 

Burtofirana lewostronna z napinaczem (burty 400mm) 

Poduszki pneumatyczne z kompresorem 
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Szczegóły oferty  

Jakość: najwyższa,  zgodnie z ISO 9001:2008, atest PZH 

Gwarancja: 24 miesiące 

Miejsce montażu: w siedzibie firmy LAMAR w Smardzowie 

Transport: Po zabudowie laweta LAMAR 

Termin realizacji: ok. 3-5 tygodni od podstawienia podwozia do zabudowy oraz ostatecznych ustaleń 

Forma płatności: przelew  

Ważność oferty: 1 miesiąc od daty sporządzenia 

Uwagi:  
podano ceny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT 23 %, Każdy skompletowany 
pojazd posiada: komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu, kartę 
gwarancyjną, protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

*Wyposażenie dodatkowe należy doliczyć do ceny zabudowy z wyposażeniem standardowym 
 
 
 
 
 

Oferta przygotowana przez: Łukasz Kozioł   

Tel.  665 704 704 

e-mail: l.koziol@lamar.com.pl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                         

 


