
Faktura dla: Dostarczyć do:
Nazwa firmy / Nazwisko i imię: Nazwa firmy / Nazwisko i imię:
Ulica: Ulica:
Miasto: Kod-pocztowy: Miasto: Kod-pocztowy:
E-Mail: E-Mail:
Tel: Faks: Tel: Faks:

Data zamówienia: Przeznaczony dla:
Zamówienie nr:
Ilość zamawiana: Nr zamówienia Sunrise:

 = Standard  = Opcja płatna
 Zamówienie  Obliczenie  B4M  = Opcja bezpłatna

 

Cena podstawowa brutto: Maks. masa ciała Użytkownika 136 kg
Nr art.: 22200001 MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Obowiązkowa informacja aby zapewnić prawidłową konfigurację

Rozmiar kół
l l l

Panel z wyświetlaczem (skuter)
l l l miękkie przyciski sterujące z LED,

kierunkowskazy, światło stopu, światła dostosowaniem kąta, kierownica w wskaźnik naładowania akumulatora

Panel sterujący (Użytkownik) Hamowanie Zawieszenie
l konstrukcja typu WIG WAG (wahadła), l hamulce tarczowe, uchwyt z funckją l przednie/tylne amortyzowane z regulacją

sterowanie za pomocą jednego palca blokowania
Ładowarka Bagażnik

l l 5 A, z gniazdem wmontowanym w l Zdejmowany koszyk montowany z
kolumnę kierowniczą przodu, kieszeń w siedzeniu

l l Podłokietniki: szerokość, głębokość, regulowany kąt l Zagłówek
l l Komfortowe podłokietniki, podnoszone l Siedzisko obrotowe
l l Zabezpieczający pas biodrowy l Uchwyt rączka na akcesoria

l l Boczne i tylne światła l Kółka antywywrotne
l l Włącznik z kluczykiem

Ilość






















 Obciążenie zawieszenia (dostępne od kwietnia 2015) 

 Opony pełne (komplet 4 szt.) (dostępne od kwietnia 2015) 

Sterling S400 - Cena podstawowa brutto
Cena opcji brutto
Opakowanie i transport
Cena całkowita brutto
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź E-mail: pl@sunrisemediacal.de
Tel. 42 275 83 38
Fax. 42 209 35 23 www.sunrise-medical.pl BDO 000045350
Wszytskie ceny zawierają 8% podatek VAT

Data / Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) 

Data / Podpis

365,00 zł
949,00 zł
249,00 zł
309,00 zł

99,00 zł
1 999,00 zł

379,00 zł
139,00 zł
379,00 zł
489,00 zł
459,00 zł
129,00 zł22219095

22219094
22219100

Uchwyt na kule (montowany z tyłu do zderzaka)
Uchwyt na zbiornik z tlenem

Uchwyt na kule (montowany z tyłu siedziska)

Skuter S-Series - S400 - 6 km/h

Kolor

Oświetlenie LED

Pokrowiec na skuter
Numer części & opis

kształcie trójkąta

AKCESORIA

6 km/h

postojowe 
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315,00 zł

Prędkość

Karbonowe lusterka (lewe/prawe)
Przednie i tylne zderzaki

Regulacja wysokości 45-50 cm, 3 pozycje
Regulacja pochylenia
Komfortowe siedzisko ze sportową tapicerką

38 Ah x 2 (nie wymaga konserwacji)

Przednie światło, przednie/tylnie

Srebrny metalizowany

amortyzator gazowy z łatwym 

Zabezpieczenia

Siedzisko, wymiary 46 cm x 46 cm

Akumulatory

10" / 25 cm czarne pneumatyczne

22219092

Cena brutto w PLN

Peleryna (całosezonowa)
Pokrowiec na nogi 
Pokrowiec na siedzisko (całosezonowy)

22219099
22219097

22219093

Uchwyt na wózek lub balkonik
Torba (montowana do siedziska)

Regulowana kolumna kierownicza

8 400,00 zł

22219098

22219107
22219106
22219105
22219103
22219096

Potwierdzam zgodność z zamówieniem.

8 400,00 zł

STVZO trójkąt bezpieczeństwa (Niemcy)
Zewnętrza ładowarka (do zapasowych akumulatorów)

Ref. 1/2021 (Obowiązuje do 31/12/2021)
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