
 

 
SPECYFIKACJA 

 

Zamawiający  

Przedmiot oferty/ 
zamówienia 

ZABUDOWA POJAZDU Mercedes-Benz Sprinter 316 Podwozie + Mercedes-Benz Sprinter Podwozie 

 

Skrzynia ładunkowa aluminiowa z plandeką  
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Rama pośrednia z lekkich profili aluminiowych z aluminiowym anodowanym obrzeżem 
Przednia ściana, jako stała burta 400 mm aluminiowa z 3 rzędami desek aluminiowych 
Deski osłonowe aluminiowe - 3 rzędy, od zewnątrz plandeka 
Kłonice przednie i tylne jednolite - aluminiowe anodowane i lekkie 
Burty boczne aluminiowe o wysokości 400 mm, anodowane, demontowane; po  2 burty  na stronę z 
kłonicą/słupkiem środkowym 
Plandeka w wykonaniu „celnym” w kol. z wzornika, z linką zabezpieczającą,[bez grafiki],gr .650-700 
Podłoga ze sklejki foliowanej z fakturą p/poślizgową – klejona i przykręcana 
Dach stały z poszyciem z plandeki, konstrukcja dachu lekka aluminiowa 
Z tyłu zabudowy burta  400 mm otwierana do dołu, demontowana + standardowa klapa z plandeki 
Stopień wejściowy na tylnej burcie 
W obrzeżu uchwyty do pasów  ładunkowych –  jeden uchwyt na 1mb skrzyni / stronę 
Osłony rowerowe aluminiowe 
Błotniki + fartuch p/błotne, oświetlenie zewn. obrysowe  zgodnie z Przepisami Ruchu Drogowego 

Kalkulacja ceny sprzedaży 

Typ Zabudowy 
WYMIARY*) [mm] 

Wartość netto 
Dł. wew. Szer. wew. Wys. wew. Podłoga 

ITS SKP 4850 2250 2300-2600 ≠ 15 W cenie kompletacji 

Kabina sypialna „1000” z owiewkami bocznymi  w standardzie, gruby materac, wentylacja, w kolorze 
podwozia(nie metalik) 

W cenie kompletacji 

Ogrzewanie postojowe z rozprowadzeniem do kabiny sypialnej W cenie kompletacji 

Zbiornik na wodę z dozownikiem mydła W cenie kompletacji 

Skrzynka narzędziowa DUŻA -  zamykana na klucz W cenie kompletacji 

Osłony rowerowe W cenie kompletacji 

Wersja burtowa dzielona ( 2 na stronę) z kłonicą/słupkiem środkowym W cenie kompletacji 

Zamknięcie chwytki standard  z linką celną W cenie kompletacji 

Firana jednostronna z naciągiem i grzechotką; od strony kierowcy W cenie kompletacji 

Regulacja wysokości o skoku 300mm wraz z zabezpieczeniem w pozycji otwartej W cenie kompletacji 

Kolor plandeki: ……………….. W cenie kompletacji 

Zasłonki w kabinie kierowcy; szare W cenie kompletacji 

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej W cenie kompletacji 

Mercedes-Benz Sprinter 316 Podwozie; Euro 6 W cenie kompletacji 

Wartość kompletacji za sztukę 145 900 zł 

 



 

Dodatkowo płatne wyposażenie 

Dodatkowy akumulator – oryginalny Mercedes-Benz 2 500 zł 

 

Wartość wymaganego zadatku 10 000 zł 

*)  wymiary z tolerancją ± 2%;  

Ceny Do w/w cen należy doliczyć 23% podatek VAT  

Gwarancja 
Zabudowa skrzyniowa z wyposażeniem dodatkowym. 24 m-cy 

Samochód bazowy zgodny z gwarancją producenta 

Termin realizacji 

Realizacja zabudowy do ustalenia; standardowo ok. 6-7 tygodni od zamówienia i wpłaty zadatku i 
dostępności auta 

Dostępność podwozia– „od ręki” 

Data oferty 28 maja 2020 Ważność oferty  

Transport z/do 
zabudowy 

 Płatność  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje uzupełniające:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mercedes-Benz Sprinter 316 Podwozie; Euro 6; 2020 rok produkcji; kolor:  Biały 

Wyposażenie standardowe Wyposażenie dodatkowe 

AR2 Przełożenie przekładni głównej i = 3,923 
DUP0 Kod sterujący pojazdu 
E30 Włącznik główny instalacji elektrycznej 
ED1 Akumulator AGM 12 V 70 Ah 
ED8 Przygotowanie do montażu modułu PSM 
ES0 Ułatwienie rozruchu 
EY5 System połączenia alarmowego Mercedes-Benz 
EY6 Pomoc w razie awarii 
FF5 Półka nad przednią szybą 
FG8 Dwa uchwyty na kubki 
FJ4 Schowek pod deską rozdzielczą 
GD8 Manualna, 6-stopniowa skrzynia biegów ECO Gear 360 
IG4 Standard 
IG5 Basic 
J10 Szybkościomierz ze skalą w kilometrach 
J58 Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy 
J65 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 
JA8 Asystent bocznego wiatru 
JH3 Moduł komunikacyjny z kartą SIM 
KL5 Filtr paliwa z separatorem wody 
L94 Rezygnacja z światła parkingowego 
LA2 Automatyczny układ włączania świateł 
LE1 Adaptacyjne światła stop 
M49 Alternator 14 V / 180 A 
MG3 Silnik OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 KM) 3800/min 
MP6Wersja silnika Euro VI 
MP8 OBD (Diagnoza On Board) generacji C 
Q11 Wzmocnienie podłużnicy 
R65 Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy 
R87 Koło zapasowe 
RD9 Opony bez wyboru producenta 
RH2 Ogumienie 235/65 R16 C 
RM7 Opony letnie 
RS3 Obręcze stalowe 6,5 J x 16 
SA5 Poduszka powietrzna kierowcy 
V85 Pakiet dla palących Seria 
XC1 Dokument COC (poj. niekompletny) 
XG7 Wariant wagowy 3 500 kg 
XU5 Tabliczki i dokumentacja w języku polskim 
XV1 Minimalna masa odniesienia 2381 kg 
XZ0 Generacja modelu 0 
Y43 Podnośnik samochodowy hydrauliczny 
Z1N Homologacja ciężarowa N1 
Z2E Wersja krajowa UE 
 

A50 Oś przednia wzmocniona 
C6L Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna 
CB8 Stabilizacja poziom II 
CL1  Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach 
CT1  Tłumiki drgań 
E07  Asystent ruszania na wzniesieniu 
ES5  Pakiet ładowania, deska rozdzielcza 
F68 Lusterka zewn. podgrz. i regulowane elektrycznie 
FJ1  Zamknięcie schowka 
FS2 Lusterko dla zabudowy o szerokości 2300-2488 mm 
HH9 Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC 
J51 Wskaźnik paliwa dostosowany do dodatkowych odbiorn 
KB7 Zbiornik paliwa 93 litry 
KL1  Zbiornik paliwa z podłączeniem do ogrzewania dod. 
L13 Lampy przeciwmgielne z funk. doświetlania zakrętów 
L72  Wyjście elektryczne dla zabudowy obcej 
LB1  Boczne światła sygnalizacyjne 
LC4  Komfortowy dachowy panel obsługowy 
MS1 Tempomat 
S22 Podłokietnik dla siedzenia kierowcy 
S23  Siedzenie pasażera dwuosobowe 
SB3  Siedzenie kierowcy komfortowe, hydrau. Resorowane 
Z11  Pojazd przystosowany do dróg o złej jakości 
 


