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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap żadnej promocji.

MASZ PYTANIA?

Każdego dnia jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń lub napisz:

SOCIAL MEDIA

Znajdziesz nas na:

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

Kupują Państwo u pasjonatów motoryzacji , którzy mają w krwi jeden procent benzyny , którzy w każdej wolnej chwili odpalają swoje motocykle , skutery , quady , dla których każdy klient traktowany jest indywidualnie i

ważny jest nie tylko podczas zakupu ale również w trakcie użytkowania pojazdu. 

Jeżeli zaczynają Państwo przygodę w świecie motocykli to nasz zespół będzie najlepszym przewodnikiem , wyjaśni , doradzi opierając się na swoich wieloletnich doświadczeniach. 

Oferujemy również części Rieju.

AKTUALNOŚCI O FIRMIE SERWIS CZĘŚCI REGULAMIN RATY BESTSELLERS KONTAKT

Salon �rmowy:  Polaris   |   Indian   |   Benelli   |   Cf Moto   |   Peugeot   |     |   TGB   |     |   Kymco   |   Junak   |   Malaguti  |   Rieju   |  

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

Twój e-mail ZAPISZ SIĘ
Sprzedaż / Serwis 786-201-230..............................

Serwis 786-201-230.....................................

biuro@skutery-krakow.pl

ul. Drewniana 4 / ul. Opatkowicka

10B Kraków

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
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