
kod produktu Nazwa produktu Cena detal brutto

xROVER REHA 

 S, M, L

xROVER ALL IN ONE

xROVER REHA BUGGY  M, L

Cena detaliczna brutto

 - moskitiera S, M, L 330 zł, 360 zł, 390 zł

 - windstoper S, M, L 330 zł, 360 zł, 390 zł

 - błotnik 400 zł

 - śpiwór S, M, L 1650 zł, 1850 zł, 1950 zł

 - kółko przednie obrotowe 6” 650 zł

 - kółko do biegania 14” z widelcem 1 000 zł

 - zagłówek specjalny 280 zł

 - torba na pas bumbag 320 zł

 - torba na ramię handbag 300 zł

 - torba transportowa na wózek 1 200 zł

 - narty na koła zestaw xRover 2 000 zł

 - koła plażowe xRover 7 500 zł

 - poduszka siedziska z pamięcią kształtu 1 200 zł

 - przedłużenie daszka (Visor) 250 zł

 - wałek pod kolana 300 zł

 - spodenki odwiedzeniowe 520 zł

 - kamizelka xRover 450 zł

 - osłony szprych (para) 520 zł

 - rama aluminiowa wzmocniona,

 - 5-cio punktowy pas bezpieczeństwa, 

 - tapicerka wewnętrzna, 

 - peloty zwężające tułowia i głowy,

 - daszek przeciwsłoneczny, 

 - folia przeciwdeszczowa,

 - tylna torba, 

 - tylne plastikowe lub szprycha koła 20" z hamulcami bębnowymi i 

blokadą parkowania,

 - kółko przednie do biegania 14” z widelcem,

 - kółko przednie obrotowe 6”,

 - uchwyt z metalowymi przegubami TH88 lub TH 900,

 - dyszel mocujący do roweru,

 - pasek bezpieczeństwa na rękę,

 - torba na koła,

 - moskitiera,

 - windstoper,

 - błotnik.

Specjalna rama aluminiowa wzmocniona + wszystkie elementy

wyposażenia jak xROVER REHA + koła BUGGY 20" x 4.0, przednie koło

BUGGY z widelcem.

AKCESORIA

xROVER REHA 

 S, M, L

xROVER REHA BUGGY

 M, L

Podane ceny są cenami brutto z doliczonym podatkiem Vat 8%
Do akcesoriów kupowanych osobno należy zamiennie doliczyć podatek Vat 23%

503006 xROVER REHA BUGGY L 23 500 zł

WYPOSAŻENIE xRover (Reha, All in One, Buggy)

 - rama aluminiowa wzmocniona,

 - 5-cio punktowy pas bezpieczeństwa, 

 - tapicerka wewnętrzna, 

 - peloty zwężające tułowia i głowy,

 - daszek przeciwsłoneczny, 

 - folia przeciwdeszczowa,

 - tylna torba, 

 - tylne plastikowe lub szprycha koła 20" z hamulcami bębnowymi i 

blokadą  parkowania,

 - kółko przednie do biegania 14” z widelcem,

 - uchwyt z metalowymi przegubami TH88 lub TH 900,

 - dyszel mocujący do roweru,

 - błotnik,

 - pasek bezpieczeństwa na rękę.

503002 xROVER  ALL IN ONE L 19 600 zł

502006 xROVER REHA BUGGY M 22 500 zł

501002 xROVER  ALL IN ONE S 17 500 zł

502002 xROVER  ALL IN ONE M 18 700 zł

502007 xROVER REHA M 17 300 zł

503007 xROVER REHA L 18 300 zł

CENNIK
Wózek 3w1 xRover 

501007 xROVER REHA S 16 300 zł


