
Zobacz nasz nowy salon - QUADY POLARIS Szukaj lub zadzwoń 663 166 831

Strona główna AKCESORIA AKCESORIA DO QUADA PRZYCZEPY - ATV Przyczepa ratownicza o Quada

Zaloguj Zarejestruj się
0

Przyczepa ratownicza o Quada

DOSTĘPNOŚĆ:
ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ STATUS: NOWY

OCENA KLIENTÓW Bądź pierwszy i napisz opinię.

CENA BRUTTO

5 990,00 PLN

ZADAJ PYTANIE

OPIS OPINIE

Nowa przyczepa ratownicza dla GOPR i Straży Pożarnej. Przyczepa ciągniona quadem lub innym pojazdem dla służb ratowniczych. Solidnie wykonana i bardzo funkcjonalna. Powłoka malowana proszkowo, odporna na
zarysowania. Wszystkie detale wyposażenia wysokiej klasy. Oferujemy dwie wersje z zestawem siedząco- stojącym dla ratownika lub bez tego zestawu.

Zapraszamy do naszego salonu
stacjonarnego w Krakowie.

ZOBACZ JAK DOJECHAĆ

Atrakcyjne warunki
�nansowania

SPRAWDŹ

QUADY MOTOCYKLE SKUTERY / MOTOROWERY KASKI ODZIEŻ AKCESORIA PROMOCJE SERWIS KONTAKT

TRANSPORT NA TERENIE CAŁEJ
POLSKI

koszt transportu ustalany
indywidualnie

786-201-230

SALON 550M²! LEASING /
RATY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.

Przyczepa ratownicza o Quada - Salon MOTO-TRIP Kraków https://www.motocykle-krakow.pl/przyczepy-atv/przyczepa-ratownicza-...
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