Ceník PRO felicie
Střecha pro Felicie
bez montáže a patentů
černá obyčejná z české střechovice /po čase bledne/		
černá z vysoce kvalitní německé střechovice /neblednoucí/ sériová
černá z vysoce kvalitní německé střechovice /neblednoucí/ na míru
krytka na složenou střechu					
potažení láminátové střechy dle stavu				
montáž a patenty
montáž střechy Felicie		
			
montáž krytky						
patenty ke střeše						
patenty ke krytce						
Interiér vozu Felicie
základní verze /bez montáže do vozidla/
sedačky přední /lavice nebo 2 samostatné/ – kompletní 		
sedačky zadní
opěradlo – kompletní /celé nové/				
zadní sedadlo – kompletní /celé nové/				
boky
na přední dveře včetně kapsy a sololitů /celé nové/		
zadní včetně sololitů /celé nové/
			
celkem za základní verzi					
montáž a demontáž
sedačky /lavice nebo 2 samostatné/ 				
přední boky						
zadní boky						
celkem za montáž a demontáž				
Koberce pro Felicie
bez montáže
základ podlahy vozu Felicie					
práhy							
kryt převodovky						
kryt kardanu						
koberec pod zadní sedačku					
vyjímatelné koberečky /4 ks/					
koberec do kufru						
celkem koberce						
s montáží
montáž koberců do vozidla					

11 500 Kč
13 500 Kč
17 000 Kč
2 400 Kč
5 000 – 10 000 Kč
3 000 Kč
600 Kč
1 200 Kč
1 500 Kč

13 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
1 700 Kč
26 700 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč
1 000 Kč
3 200 Kč

1 900 Kč
700 Kč
1 100 Kč
700 Kč
600 Kč
1 700 Kč
1 300 Kč
8 000 Kč
3 000 Kč

˘ – nejsem plátcem DPH
Tyto ceny jsou koneCné

Doplňkové čalounění Felicie
bez montáže do vozidla
zateplení čalounění pod palubní desku /4ks/			
zadní plato + kryty zadních podběhů				
kryty na přední podběhy					
celkem za doplňkové čalounění				
montáž a demontáž
zateplení čalounění pod palubní desku /4ks/			
zadní plato + kryty zadních podběhů				
kryty na přední podběhy					
celkem za montáž doplňkového čalounění			
Palubní deska
demontáž a montáž předního skla /dle stavu/			
demontáž a montáž palubní deska /dle stavu/			
potažení laminátové palubní desky				
potažení plata pod čelním sklem				
celkem za palubní desku					
Doplňky

patent horni /KIN-DOT/					
trn pro upevnění krytky					
trn pro upevnění plátěné střechy				

1 000 Kč
2 000 Kč
700 Kč
3 700 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
900 Kč
4 400 Kč
1 000 – 2 000 Kč
700 – 2 000 Kč
2 200 Kč
2 000 Kč
5 900 – 7 800 Kč
70 Kč
70 Kč
70 Kč

Čalounění Felicií je vždy provedeno v koženkách dle vzorníku – v případě nestandardních požadavků na čalounění /jiná koženka, látka, kůže/
je cena dohodou. Koberce jsou také mimo standard, cena je dohodou.

˘ – nejsem plátcem DPH
Tyto ceny jsou koneCné

