Doporučená koncová cena pro model UAZ 2206 Country Van SG
Výbavový stupeň

Cena

SG - 8 míst

CZK 590 484,38 (714 486,10 vč. DPH)

SG - 9 míst

CZK 595 890,40 (721 027,38 vč. DPH)

Kategorie vozu

Příplatek

SG, expediční

-

SG, montážní

-

Příplatkové výbavy
SG - 8 míst
Doplňky z výroby
Elektrická uzávěrka zadního diferenciálu
Jubilejní paket

CZK 20 641,15 (24 975,79 vč. DPH)
CZK 24 572,80 (29 733,09 vč. DPH)

Zeleno-bílé nemetalické lakování

-

Ocelové disky v bílé barvě

-

Přední vyhřívaná sedadla

-

Voděodolné čalounění sedadel

-

Posuvná boční okna

-

Sjednocený klíč pro zámky dveří a zapalování

-

Elektricky ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu

-

Vozidlo zvláštního určení

CZK 0,00 (0,00 vč. DPH)

Skříňka technické pomoci

-

Nářadí

-

SG - 9 míst
Doplňky z výroby
Elektrická uzávěrka zadního diferenciálu
Jubilejní paket

CZK 20 641,15 (24 975,79 vč. DPH)
CZK 24 572,80 (29 733,09 vč. DPH)

Zeleno-bílé nemetalické lakování

-

Ocelové disky v bílé barvě

-

Přední vyhřívaná sedadla

-

Voděodolné čalounění sedadel

-

Posuvná boční okna

-

Sjednocený klíč pro zámky dveří a zapalování

-

Elektricky ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu

-

Vozidlo zvláštního určení

CZK 0,00 (0,00 vč. DPH)

Skříňka technické pomoci

-

Nářadí

-

Ceny závisí na aktuálním kurzu RUB/EUR/CZK a jsou platné pro dnešní den. Všechny ceny jsou uvedeny bez a s
DPH.
Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou včetně specifikací určeny pro český a slovenský trh.
Datum a čas: 16.08.2022 21:49

Údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Tato nabídka je nezávazná a není nabídkou ve
smyslu ustanovení § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky nevzniká nárok na
uzavření smlouvy. K uzavření smluvního vztahu dojde výhradně oboustranným písemným podpisem smluvních
dokumentů. Prodejce si vyhrazuje právo změny cen, když ceny některých doplňků jsou odvislé dle aktuální
směnného kurzu ruského rublu, české koruny a eura.

