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HŰTŐAUTÓ LISTAÁRAK1

Motor Üzemanyag Felszereltségi szint Nettó listaár (Ft) Bruttó listaár (Ft)

1.5 Blue dCi 95 Dízel  extra  10 850 000 13 779 500

OPCIÓK                                                                                                                                                                                                                                                               Nettó ügyfélár (Ft)

230 V-os hálózati hajtás a hűtőberendezéshez 580 000

alumínium raktérvédő lemez a padozattól 200 mm magasságig 180 000

alumínium rakományrögzítő sínpár 180 000

teleszkópos rakományrögzítő rúd 90 000

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- Számos rendelhető gyári felszereltség és tartozék

- Gépjármű szigetelésének kialakítása 5-10 °C-ra

- 80 mm vastag Styrofoam szigetelés

- Mosható poliészter burkolat

- A hátsó ajtó és a kerékdobprofilok kialakítása a 
legjobb hőszigetelést és a legkedvezőbb raktér-
méretet biztosítja

- Csúszásmentesített padozat, kopásálló, hézag-
mentes műgyanta borítással

- Egyedi hátsóajtó-burkolat

- 12 V-os, elektromos hajtású raktérhűtő berende-
zés (hálózati hajtás, leolvasztás, fűtés nélkül)

- Fűthető első ülések

1 A listaár nem tartalmazza az összeépítési dokumentációt, az engedélyeztetési eljárást és a műszaki vizsgáztatást. Részletekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!
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Válassza személyre szabott szolgáltatásainkat!

A szerződéses Renault- és Dacia-átalakító partnereink olyan 
módosításokat hajtanak végre az Ön autóján, hogy az komoly 
igénybevétel mellett is kiváló teljesítményt nyújtson, tovább 
növelve járműve minőségét és megbízhatóságát. 
Így munkaeszközét optimális feltételek mellett vásárolhatja 
meg, beleértve a garanciális és az értékesítés utáni szolgáltatá-
sokat is.

Az átalakítási szolgáltatás tartalmazza:

- a járművet értékesítő szakértővel történő egyeztetéseket,

- a szükséges szállítási feladatok egyeztetését a márkakereske-
déssel,

- az átalakításokat 2 éves garanciaidővel,

- az átalakítást követően, illetve ezzel párhuzamosan a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság által előírt engedélyezési eljárásokhoz és 
vizsgáztatáshoz szükséges okmányok összeállítását, illetve az 
engedélyezési és vizsgáztatási eljárás lebonyolítását.

Az Air-Con Gépjárműtechnika Kft. 100%-ig magyar tulajdonú cégként, közel 20 éve egyre meghatározóbb                                  
szereplője a magyarországi 3,5 tonna alatti haszongépjármű-felépítménygyártói üzletágnak. Számos terméket és 
műszaki megoldást kínálunk a magánszemélyek, vállalkozások és állami szervezetek fuvarfeladatainak ellátásá-
hoz, legyen szó akár zárt furgonok vagy járóképes alvázak átalakításáról. Fontosnak tartjuk a flotta átalakítások 
mellett az egyedi ügyféligények kielégítését is. Sikerünk egyik titka a haszongépjármű márkakereskedésekkel való 
szoros együttműködés. Célunk, hogy megismertessük termékeinket az ország egész területén sikeresen működő 
vállalkozásokkal.

renault.hu

A jelen kiadványban található képek nem alapáras felszereltséget is tartalmaznak. A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói nettó árak, melyek az 
ajánlattal együtt 2023. május 1-től visszavonásig érvényesek.

https://www.renault.hu/

