
 

 

 

 
 

 

 

 

Cennik na adaptację samochodu  Peugeot Boxer L3H2/L4H2 rozstaw osi 
4035 mm zabudowa 9-cio osobowa z przystosowanie m do przewozu 1 lub 

2 osób z niepełnosprawnością 
Auto Bazowe- Furgon bez przeszklenia o DMC 3500kg 

 

Opis zabudowy foto cena netto 

Układ dodatkowych foteli 3+3 z regulacją opard, ze zintegrowanymi zagłówkami oraz 
z trzypunktowymi, bezwładnościowymi pasami bezpieczeostwa, każdy fotel na 
oddzielnym  stojaku, stojaki montowane w szynach wpuszczonych w podłogę: 
•w II rzędzie 3 trzy indywidualne fotele przodem do kierunku jazdy 
•w III rzędzie 3 trzy indywidualne fotele przodem do kierunku jazdy 
•Tapicerka siedzeo dopasowana do oryginalnej tapicerki fotela kierowcy i pasażera.  

L3H2-34 000,- 
L4H2- 34 400,- 

podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej powierzchnią antypoślizgową, 
wykooczona kątownikiem aluminiowym (podłoga na całej długości poniesiona około 
3,5cm) 

cztery szyby wklejane, stałe, przyciemnione (II  i III rząd)  

Przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych  

Podsufitka profilowana tapicerowana materiałem welurowym w przedziale 
pasażerskim, tapicerowanie półki na głową kierowcy. Kanały rozprowadzające do 
klimatyzacji umieszczone w podsufitce   

 

wysłonki okienne wykonane z ABS   

boczki niskie w przestrzeni pasażerskiej  wykonane z ABS z kieszeniami  

wysłonki ABS słupków po usunięciu przegrody fabrycznej  

Nakładki ABS zabezpieczające nadkola w przedziale ładunkowym  

Atestowane mocowanie do  wózka  dla osób z niepełnosprawnością  (listwy cargo, 
pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeostwa dla osoby na wózku 
inwalidzkim) 

 

Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu 
emblematami informującymi o przewozie osób  z niepełnosprawnością, 
ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe) 

 

Składane najazdy aluminiowe ułatwiające załadunek osoby z niepełnosprawnością 
poruszającej się  na wózku. Najazdy pakowane w pokrowiec ochronny. 

 

  

Opcje dodatkowe foto cena netto 

Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej pojazdu-dodatkowy parownik klimatyzacji 
fabrycznej z nawiewami ogólnymi w podsufitce 
Samochód bazowy wyposażony w klimatyzację fabryczną  przedziału kierowcy. 
Funkcja grzania i chłodzenia przedziału pasażerskiego. Sterownik półautomatyczny z 
czujnikiem temperatury umieszczony w przestrzeni pasażerskiej.  

 

 7 500,- 

Aluminiowa rampa składana zamontowana w świetle drzwi tylnych 
dwuskrzydłowych umożliwiająca łatwe wprowadzenie osoby na wózku 

 6 500,- 

Stopieo ułatwiający wsiadanie wysuwany mechanicznie pod progiem drzwi 
przesuwnych bocznych 

 2 400,- 

http://www.carpol.pl/
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Stopieo ułatwiający wsiadanie wysuwany elektrycznie pod progiem drzwi 
przesuwnych bocznych 

 4 800,- 

Ogrzewanie niezależne od pracy silnika  Webasto Airtop  2000  4 200,- 

Dodatkowe atestowane mocowanie do  wózka  dla osób z niepełnosprawnością  
(listwy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeostwa dla osoby na 
wózku inwalidzkim) 

 
3 410,- 

Winda elektrohydrauliczna osobowa Dhollandia o udźwigu 350kg z UDT   16 500,- 

Informacje techniczne 

maksymalna długość przedziału ładunkowego (mierzona po podłodze)  

minimalna długość przedziału ładunkowego (mierzona w górnej części)  

Samochód rejestrowany jest na podstawie homologacji europejskiej   e20*2007/46*0293*00 

Informacje dodatkowe 

Gwarancja  24 miesiące bez limitu kilometrów 

Naprawy gwarancyjne 
cała Polska, w przypadku braku możliwości wykonania 
prac u klienta zapewniamy nieodpłatny transport w 
obie strony 

Czas realizacji 6 tygodni od dnia podstawienia samochodu 

Transport samochodu 
ujęty w cenie zabudowy, odbiór od dealera, dostawa 
po zabudowie 

Termin ważności oferty 30 dni 

  

 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
 

 
Carpol Sp. z o.o. 
Biuro Handlowe i Zakład Produkcyjny 
ul. Logistyczna 9, Natolin 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel.: 22 723 31 57 
fax: 22 723 34 67 
 

Z poważaniem 
 
Andrzej Hołowieniec 
603 081 977 
a.holowieniec@carpol.pl 
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