ZABUDOWA II RZĄD SIEDZEŃ
NA BAZIE PEUGEOT BOXER 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 gwa- rancji 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.
Peugeot 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 II RZĄD SIEDZEŃ
CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY:
Zabudowa wykonywana w 3 wariantach wyposażenia dająca duże możliwości
dopasowania jej do potrzeb klienta:
Wersja Eko - zabudowa w wersji ekonomicznej z siedzeniami na wspólnym stojaku z funkcja szybkiego
demontażu i przestawną przegrodą dostępna jako 6-cio i 7-mio miejscowa.
Wersja EKO PLUS- zabudowa w nieco wyższym standardzie montowana na stałe ze stałą, szczelna
,tapicerowaną przegrodą dostępna jako 6-cio i 7-mio osobowa.
Wersja Komfort- zabudowa w bogatym standardzie wykończenia ze stałą przegrodą pokrytą
estetycznym i trwałym ABS z wykończeniem boków i podsufitki również dostępna jako 6-cio i 7-mio
osobowa.

OPCJE DODATKOWE:
- Wyłożenie sklejką zarówno podłogi jak
i ścian sufitu i drzwi przestrzeni ładunkowej
- Możliwość adaptacji przestrzeni
ładunkowej pod potrzeby klienta: szafki
serwisowe, dodatkowe wyłożenie
blachą ryflowaną, itp.
- Listwa do mocowania ładunku- dostępne do
montażu w podłodze i na wzmocnieniach na
ścianach bocznych

- Możliwość rozbudowy klimatyzacji
fabrycznej na przestrzeń drugiego rzędu
- Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
lub ładunkowej zależne lub niezależne od pracy silnika
- Podest wyrównujący podłogę pod drugim rzędem
siedzeń z podłogą w przestrzeni pierwszego rzędu
(kierowcy i pasażera).

ADAPTACJA POJAZDÓW

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

