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Tisztelt Képviselő-testület! 

Etyek Nagyközség Önkormányzata nagy gondot fordít a településkép rendezettségére, a la-

kosság komfortérzetére. A településen a letelepedés egyre növekvő tendenciát mutat. Sok a 

kisgyermekes egyben az idősebbek is nagy számban jelen vannak. Minden lakó számára fon-

tos a szép, kulturált környezet, a megfelelő rekreációs terület és a közlekedési területek biz-

tonságos használata. Fontos az is, hogy komfortos barátságos és tiszta környezetben fogadják 

a vendégeket, a településre látogatókat. 

Etyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program –

„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című alprogramra. A pályázat keretén 

belül az alábbiakra igényelt támogatást: 

1. platós haszongépjármű beszerzése 

2. fűnyíró traktor beszerzése 

3. traktorra szerelhető szárzúzó adapter  

4. traktorra szerelhető fűnyíró adapter 

A platós haszongépjármű több feladatot is ellátna, így többek között a közterületekről a 

kommunális hulladék beszállítása az önkormányzati konténerbe, a komposztáláshoz szüksé-

ges anyag elszállítása, a virágosítás további megvalósításához szükséges anyagok szállítása, a 

virágosítással kapcsolatos locsolási teendők megoldása, a zöldterület kezeléshez szükséges 

kisebb eszközök – kézi fűnyírók, motoros fűkasza – helyszínre szállítása, az önkormányzat 

által kihelyezett tárolókba a síkosság-mentesítéshez szükséges anyag kiszállítása. 

A nagyobb beépítetlen területeken a jelenleg használatban lévő, traktorra szerelhető fűnyíró 

adapterrel oldjuk meg, ahhoz azonban traktort vezető, gyakorlattal rendelkező munkatársra 

van szükségünk, egyelőre csak egy megfelelő képzésekkel rendelkező kollégánk tudja így 

ellátni ezeket a feladatokat.  

A nem szimpla füves területeken, esetleg elburjánzott ingatlanokon, új területek kaszáláshoz 

nagy segítség lenne az erősített szárzúzó adapter beszerzése, melyet traktorunkra szerelve, 

ezeken a területeken hatékonyabban és gyorsabban megvalósítható a kaszálás.  

Mindezek mellett a fűnyírótraktor beszerzésével a nagy területű ingatlanok fűvágását tudjuk 

rugalmasabban és rendszeresebben megoldani. Jelenleg kézi fűnyíró és a traktorra szerelhető 

fűnyíró adapter áll rendelkezésre. 

 

2019. december 14-én érkezett a támogatói döntésről szóló dokumentum, melyben pályáza-

tunkat támogatásra érdemesnek ítélték és 11 665 109 Ft támogatásban részesítették.  

 

 



A pályázatban támogatott haszongépjármű nem tartalmazza a felépítményt, ezért ehhez saját 

forrás szükséges, mely a költségvetésben elkülönítésre került. A mellékelt árajánlatokban fix 

platós felépítmény szerepel, azonban a legjobban kihasználható a billenő vagy a 3 oldalra 

billenő plató felépítmény lenne. 

A megküldött támogatói Okirat alapján: 

A projekt megkezdésének tervezett kezdete: 2019.12.01 

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése. 2020.12.01. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a Támo-

gatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 

2020. december 31. 

A megkezdés időpontja tervezett, így attól el lehet térni későbbi időpontra, nem tartozik a 

bejelentési kötelezettségi körbe. Amennyiben a tervezett befejezés dátuma több mint 3 hó-

nappal késik, akkor bejelentés köteles a dátum módosítás, ha kevesebb az eltérés, akkor nem. 

A haszongépjármű beszerzésekre vonatkozó fix platóval rendelkező ajánlatokat az alábbi táblázatban 

összegzem: 

 Ajánlattevő bruttó összár (HUF)  

1. Pappas Auto Magyarország Kft. - Mercedes Sprinter 11.975.084.- 

2. Danube Truck Kft. - IVECO 9.779.000.- 

3. Duna Autó Kft. - Peugeot Boxer 7.346.874.- 

A haszongépjármű billenő platós kivitelére vonatkozóan az alábbi ajánlatot kaptuk: 

 Ajánlattevő bruttó összár (HUF)  

1. Danube Truck Kft. - IVECO 11.391.900.- 

 

A fűnyíró traktor beszerzésekre vonatkozó ajánlatokat az alábbi táblázatban összegzem: 

 Ajánlattevő bruttó összár (HUF)  

1. Hosagép Kft. – Husquarna  1.400.000.- 

2. Kertigép Trade Kft. - MTD 1.777.000.- 

3. PATENT Kft - Sthil 1.471.900.- 

4. Zákány Szerszámház Kft. – John Deere 2.416.810.- 

 

 

 

 

 



A fűnyíró adapter beszerzésekre vonatkozó ajánlatokat az alábbi táblázatban összegzem: 

 Ajánlattevő bruttó összár (HUF)  

1. Starex Pro Kft 404.975.- 

2. Penda Kft 872.490.- 

3. Oraker Kft 244.900.- 

 

A szárzúzó adapter beszerzésekre vonatkozó ajánlatokat az alábbi táblázatban összegzem: 

 Ajánlattevő bruttó összár (HUF)  

1. Starex Pro Kft 644.715.- 

2. Penda Kft 753.110.- 

3. Agrohof Kft. 641.350.- 

 

Az árajánlatok és a pályázati tételek közti átcsoportosítással kapcsolatban 2019. december 13-án írás-

ban megkerestük a Magyar Államkincstár Magyar Falu Programjának ügyfélszolgálatát, melyben fel-

tettük kérdéseinket a tételek átcsoportosításával illetve a beszerezni kívánt eszközökkel kapcsolatban. 

Egyelőre a telefonos sürgetés ellenére sem kaptunk választ.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését! 

Etyek, 2020. január 10.  

Tisztelettel, 

 Dr. Révész Zoltán  

 aljegyző 



Határozati javaslat 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2020. (…) határozata 

A Magyar Falu Program keretében történő közterületi feladatellátást szolgáló eszközbeszerzé-

sekről 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 

1. a haszongépjármű beszerzésére a……………………………………….köt szerződést, 

2. a fűnyíró traktor beszerzésére a……………………………………….köt szerződést, 

3. a traktorra szerelhető szárzúzó adapter beszerzésére 

a……………………………………….köt szerződést, 

4. a traktorra szerelhető fűnyíró adapter beszerzésére 

a……………………………………….köt szerződést, 

5. a szükséges forrást a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás felhasználá-

sával biztosítja, 

6. a haszongépjárműhöz szükséges felépítmény beszerzését az általános tartalékkeret ter-

hére …………………..összegben biztosítja. 

7. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések, illetve megrendelések aláírá-

sára. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 
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Ajánlat 
 

Sprinter alváz 314 CDI  FWD 
  

 

A megjelenő kép csak illusztráció és eltérhet a konkrét ajánlattól, emiatt nem kötelező érvényű. Változtatás joga fenntartva!  

 

Típus: Sprinter alváz 314 CDI  

Kiviteli azon: 91013113 

Kerékképlet: FWD 

Meg.Össztömeg: 3500 kg 

Modell: Mercedes-Benz Sprinter VS30 

Motorteljesítmény: 105 kW / (143 LE) 

Tengelytáv: 3259 mm 

Kormányzás: bal oldal 
 

Információk az üzemanyag-fogyasztásra, a CO₂ -kibocsátásra és az energiahatékonyságra vonatkozóan 

WLTP értékek: 

Üzemanyag-fogyasztás városi környezetben (városon belül (Low, 1. fázis)): 9,6  l/100km 

Üzemanyag-fogyasztás város szélén (Medium, 2. fázis): 7,8  l/100km 

Üzemanyag-fogyasztás országúton (High, 3. fázis): 8  l/100km 

Üzemanyag-fogyasztás autópályán (Extra High, 4. fázis): 11,4  l/100km 

Üzemanyag-fogyasztás, kombinált: 9,4  l/100km 

 

CO2-kibocsátás, kombinált: 246  g/km 

“A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárás alapján történt. A „WLTP-CO2–értékekről“ van szóaz (EU) 2017/1152, ill. az 
(EU) 2017/1153 végrehajtási rendelet 2. cikkének 3. pontja szerint. A tüzelőanyag-fogyasztási adatok ezen értékek alapján kerültek 
kiszámításra. Az áramfogyasztás meghatározása a 692/2008/EK rendelet alapján történt.” 
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Felszereltségi lista 
 

Fényezés  
Összeg: HUF 

MB 5389 acélkék  -.-- 

 

Széria-felszereltség 
Összeg: HUF 

ED4 Zselés akkumulátor 12 V 95 Ah -,--  

ES0 Indítássegítő akku-kivezetés -,--  

EY5 Mercedes-Benz segélyhívórendszer -,--  

EY6 Üzemzavar elhárítás -,--  

GE9 6-fokozatú manuális váltó -,--  

IG4 Standard -,--  

IG5 Basic -,--  

J10 Sebességmérő óra, km/h -,--  

J58 Övbecsatolás-jelző a vezető számára -,--  

J65 Külső hőmérséklet-jelző -,--  

JA8 Oldalszél asszisztens -,--  

JH3 Kommunikációs modul (LTE) digitális szolg.hoz -,--  

K12 Üzemanyag tank, 65 liter -,--  

K1D Emissziós generáció WLTP -,--  

KP6 SCR kipufogógáz-tisztítás, 3. generáció -,--  

LA2 Nappali menetfény asszisztens -,--  

LE1 Adaptív féklámpák -,--  

MI2 Motor OM 651 DE 22 LA 105 kW (143 LE) 3800/min -,--  

MJ8 ECO Start-Stop funkció -,--  

MR6 Emissziós szint Euro 6c Gr. III -,--  

Q11 Hossztartó erősítés -,--  

RD9 Abroncsok gyártói megnevezés nélkül -,--  
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RM7 Nyári gumiabroncsok -,--  

RN5 Gumiabroncsok, 225/65 R16 -,--  

RR0 Alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok -,--  

RS3 Acél keréktárcsák 6,5 J x 16 -,--  

S02 Vezetőülés -,--  

SA5 Vezetőoldali légzsák -,--  

VF7 Szövet, Maturin fekete -,--  

XC1 COC-papírok, nem teljes -,--  

XG7 Megengedett összt. 3.500 kg-ra növ./csökk. nélkül -,--  

XM1 Zajcsökkentési intézkedések -,--  

XU3 Táblák / Nyomtatványok, magyar nyelven -,--  

XW9 Control code, changeover WLTP -,--  

XZ0 Modellgeneráció 0 -,--  

Z1N N1 homologizáció -,--  

Z2E Nemzeti kivitel, EU - EFTA -,--  

Z4W Gyártás Ludwigsfelde-ben -,--  

 

 

Extrafelszereltség 
 

E1O MB Audio rendszer 114 800,00 

FF5 Szélvédő feletti rakodóhely 31 100,00 

FJ4 Tárolórekesz a műszerpanel alatt 10 500,00 

FS1 Szélesített tükörkar 11 700,00 

HH9 Félautomata klímaberendezés TEMPMATIC 475 100,00 

L94 Parkolófény elhagyása -,--  

R65 Pótkeréktartó az alvázvég alatt 21 900,00 

R87 Pótkerék 32 400,00 
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S23 Kétszemélyes kísérőülés 108 900,00 

Y36 Jármű emelő 12 800,00 

 

Jármű árak 
 

  Összeg: HUF 

 Jármű alapára: 7 250 000,00 

Extrafelszereltségek ára: 819 200,00 

 

Jármű-ár nettó (gyári)   8 069 200,00 

 

Kedvezményes nettó vételár 2 db jármű rendelése esetén:  7 100 896,00 

 
 
További költségek: 

Forgalomba helyezés költsége: 150.000 Ft 

 
Szállítási határidő: egyedi rendelés esetén gyári visszaigazolástól számított 3-4 hónap 

Fizetési feltételek: 20 % foglaló megrendeléskor, a fennmaradó rész átvétel előtt kiegyenlítve, 

vagy egyeztetett finanszírozás szerint 

Garancia: A Gyártó által biztosított 24 hónapos Mercedes-Benz Új Gépkocsi garancia 

lejáratát követően további 24 hónap, de legfeljebb összesen 120 000 km növelt 

jármű javítási garancia 

Integrált szerviz Csomag (ISP): 4 év vagy 120 000 km (amelyik feltétel előbb teljesül) 

időtartamon és futásteljesítményen belül valamennyi - a gyártó által előírt - 

karbantartási munka díjtalan elvégzése felhatalmazott MB szervizpartner 

műhelyében 

Szervizintervallum: Olajszerviz Plus/ Karbantartás az ASSYST szervizintervallum kijelző szerint 

az üzemeltetési körülmények függvényében 

Ajánlat érvényessége: 2019. 09.30. 

Az ajánlatban megadott árak a jelenleg érvényben lévő árlisták alapján kerültek kiszámításra. 
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Az adás-vételi szerződés csak azután lép életbe, amennyiben az írásos megrendelés leadásra került és 

amennyiben annak átvételét mi Önnek írásban visszaigazoltuk. 

A méret- és súlyadatok a szériakivitelre vonatkoznak. A jármű kiviteli leírása csak átmeneti, a 

végleges kivitel csak az adás-vételi szerződés után kerül lezárásra. 

További kérdés esetén az alábbi elérhetőségen +36-20-984-71-86  állok szíves rendelkezésére. 

 

Üdvözlettel 

Vass Gergő 

Pappas Auto Magyarország Kft. 
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Műszaki adatok 
Méretek és Tömegek 
   

Típus  

Hajtás FWD 

Tengelytáv 3259 mm 

  

Tömeg  

Alváz-/üres tömeg:  

Elsőtengely (üres) 1342 kg 

Hátsótengely (üres) 468 kg 

Önsúly össz. (extrákkal) 1810 kg 

  

Maximálisan megeng. tömegek:  

Elsőtengely 1750 kg 

Hátsótengely 2100 kg 

  

Teherbírás: 1690 kg 

Megengedett össztömeg: 3500 kg 

Megengedett össz-gördülőtömeg: 
Ennél a gépkocsinál nincs engedélyezve a pótkocsi vontatási 

üzemmód. kg 
Gépkocsi tömege a konfiguráció alapján a vezetővel (75kg) és feltöltött tüzelőanyag-tartállyal együtt. 

 

Motor MI2 

Lökettérfogat cm
3 

2143 

Teljesítmény  kW / LE 105 / 143 

Max. Nyomaték von  330 Nm  at 3800 F/perc 

  

Váltó  

Kód GE9 

Röviden 6-fokozatú manuális váltó 
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  Matricák / Rajza / Ajánlati ábrak  
 

 

Matrica - elölnézet 

 
 

Matrica - hátulnézet 
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Matrica - oldalnézet 

 
 

Matrica - felülnézet 
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Rajz - oldalnézet 

 
 

Rajz - elölnézet 
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Rajz - hátulnézet 

 
 

Rajz - felülnézet 
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Ajánlati kép - belsőtér nézete 

 
 

Ajánlat kép - elölnézet 
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Ajánlati kép - hátulnézet 

 
 

Ajánlati kép - felülnézet 

 
 



 

 

 
  

WWW.KONTEX.HU KONTEX KFT. ISO 9001 DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁS 

 

PAPPAS AUTÓ MAGYARORSZÁG KFT. 
Vass Gergő részére 
E-mail: gergo.vass@pappas.hu | Tel.: +36/20/419-8368 

 

Tisztelt Vass Úr! 
 

Árajánlatot adunk 1 db, Mercedes-Benz Sprinter típusú, 3,5 tonna össztömegű, járóképes alvázra építhető, Kontex gyártmányú, platós-

ponyvás felépítményre az alábbiak szerint. 

A jelen ajánlatunk tájékoztató ajánlat, az alváz részletes specifikációjának ismerete nélkül készült. 

 

1. Jármű paraméterek 
• Jármű gyártmánya és típusa: Mercedes-Benz Sprinter A1 és A1 FWD 

• Tengelytáv:   3.250 mm és 3.259 mm 

• Össz tömeg:   3.500 kg 

• Fülke típus:   szimpla 

 
Alapadatok felépítményhez 
• Belhossz:                    ca: 3.100 mm 

• Belszélesség:            ca: 2.100 mm 

• Belmagasság:             ca: 2.200 mm 

 

Felszereltség 
• alumínium hossztartók és alumínium kereszttartók 

• ívelt alumínium keretszelvény 

• műanyag ütésálló sárvédők, sárcsapóval 

• 18 mm vastag, fenol filmbevonatú, csúszásmentes felületű, vízálló rétegelt falemez padozat 

• 4 pár keretszelvénybe helyezett rakományrögzítő 

• 1.250 mm magas, fenol filmbevonatú, csúszásmentes felületű, vízálló rétegelt falemez homlokfal, felette fenyőfa ponyvatartó deszkázat 

• 400 mm magas, TIR kivitelű, osztatlan, eloxált alumínium oldalfalak 

• 400 mm magas, TIR kivitelű, eloxált alumínium hátfal 

• acél ponyvatartó vázszerkezet 

• hátul 1-1 db kivehető rakonca oszlop 

• EURO vámzáras, enyhén lángálló ponyva, egyeztetett színben, sátortetős kivitelben 

• 3 sor, fenyőfa ponyvatartó deszkázat 

• tetőlégterelő, fehér színben, felszerelve 

• fényvisszaverő kontúrmatricák 

• lehajtható, hátsó fellépő 

• szélességjelző táblák 

• szélesség és hosszúság jelző világítás, LED-es kivitelben 

• engedélyeztetési dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés 

• gyártóművi nyilatkozat elkészítése 

• tervezői nyilatkozat elkészítése 

 
Vállalási ár:     1.360.000,- Ft + ÁFA/felépítmény 

 

 
 
 
 

TÁRGY: TÁJÉKOZTATÓ AJÁNLAT 
Ügyletazonosító szám: 299/19/K 
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2. Jármű paraméterek 
• Jármű gyártmánya és típusa: Mercedes-Benz Sprinter A2 

• Tengelytáv:   3.665 mm 

• Össz tömeg:   3.500 kg 

• Fülke típus:   szimpla 

 
Alapadatok felépítményhez 
• Belhossz:                    ca: 3.700 mm 

• Belszélesség:            ca: 2.100 mm 

• Belmagasság:             ca: 2.200 mm 

 

Felszereltség 
• alumínium hossztartók és alumínium kereszttartók 

• ívelt alumínium keretszelvény 

• műanyag ütésálló sárvédők, sárcsapóval 

• 18 mm vastag, fenol filmbevonatú, csúszásmentes felületű, vízálló rétegelt falemez padozat 

• 4 pár keretszelvénybe helyezett rakományrögzítő 

• 1.250 mm magas, fenol filmbevonatú, csúszásmentes felületű, vízálló rétegelt falemez homlokfal, felette fenyőfa ponyvatartó deszkázat 

• 400 mm magas, TIR kivitelű, középen osztott, eloxált alumínium oldalfalak 

• 400 mm magas, TIR kivitelű, eloxált alumínium hátfal 

• acél ponyvatartó vázszerkezet 

• középen és hátul 1-1 db kivehető rakonca oszlop 

• EURO vámzáras, enyhén lángálló ponyva, egyeztetett színben kivitelben 

• 3 sor, fenyőfa ponyvatartó deszkázat 

• tetőlégterelő, fehér színben, felszerelve 

• fényvisszaverő kontúrmatricák 

• lehajtható, hátsó fellépő 

• szélességjelző táblák 

• szélesség és hosszúság jelző világítás, LED-es kivitelben 

• engedélyeztetési dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés 

• gyártóművi nyilatkozat elkészítése 

• tervezői nyilatkozat elkészítése 

 
Vállalási ár:     1.398.000,- Ft + ÁFA/felépítmény 
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Rendelhető felépítmény opciók Választott opció 

műanyag szerszámosláda, 
felszerelve 

55.500,- Ft + ÁFA/db □ 
db:  

tűzoltókészülék tartó, felszerelve 35.650,- Ft + ÁFA/db □ 
db: 

segédlégrugó, beszerelve 112.000,- Ft + ÁFA □ 
műszaki vizsgáztatás 60.000,- Ft + ÁFA □ 
ponyvafestés vektoros minta ismeretében. □ 

 
Kérjük a kért opciós tételeket tollal bejelölni. 

A ki nem választott (be nem jelölt) opciókat automatikusan nem tekintjük igényeltnek. 

 

Műszaki teljesítés 

Az alváz telephelyünkre érkezésétől és az előleg, illetve megrendelés beérkezésétől számított: 20-25. munkanap. 

  

Fizetés módja 

Banki utalással. 

 

Fizetés ütemezése 

Bruttó 35% előleg a megrendeléskor, míg a fennmaradó rész a járművek átvételéig, legkésőbb az eszközök telephelyünk elhagyásának 

időpillanatáig esedékesek. 

 

Eszköz átadása 
A Kontex Kft. telephelyén. 

 

Garancia 
Időtartama: átadástól számított 12 hónap.  

A garancia a Kontex Kft. telephelyén vagy szerződött Partnereinknél érvényesíthető. 

 

Adatkezelési tájékoztatás az Érintett jogairól: 
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől (Kontex Kft-től) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a 
joga van az adathordozhatósághoz.  
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani 
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következménye: a műszaki tartalom egyeztetése és a tájékoztató ajánlat készítése csak személyesen oldható meg.  
További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.                                               
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Kiegészítő információk 
A járóképes alvázra építhető maximális, pontos felépítmény méreteket a jármű C.O.C. dokumentumának ismeretében tudjuk meghatározni. 
A megadott műszaki átadási határidőt Társaságunk 2019.10.04.-ig történő megrendelés és előlegbeérkezés esetén tudja biztosítani.  

Ajánlatunk 30 napig érvényes. 

A tervdokumentáció engedélyezésének határideje a szükséges jármű okmányok beérkezése után, az államigazgatási eljárásokra vonatkozó 
hatályos jogszabály szerint maximum 30 nap. A jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Műszaki Engedélyezési Osztályának gyakorlata 
szerint ez akár 45 nap is lehet. 
Amennyiben bármilyen kérdésben a rendelkezésére állhatunk, kérem hívjon az alábbi telefonszámokon: 88/242-083, 30/411 2040 

 

Tisztelettel:                                               Süle Olivér – mérnök - értékesítő 











                                                                                        

IVECO  

Danube Truck Kft  

Iveco vezérképviselet  

Pappas Csoport 

1117 Budapest Hunyadi út 6. 

 

Bálványossy Orsolya  Úrhölgy részére  

Mobil: 30/3798869 

E-mail: balvanyossy.orsolya@etyek.hu 

 

 

Tisztelt Bálványossy Orsolya  
 

 

Tárgy: Ajánlat 

 

Engedje  meg, hogy megadjam ajánlatomat a megkeresésére való hivatkozásra az  új  

IVECO daily 35 S 14  –es alvázra és felépítményre 

 

 Iveco Daily 

 
 
       

       
           
                               
IVECO Daily 35 S 14           Euro  6 

Szimpla  hátsó kerekes  
Motor:                         2300 cm3, 4 hengeres soros, turbodiesel,  

Teljesítmény:                             140 LE, 2700 f / perc 

Forgatónyomaték:  340 Nm 1200-2100 f / perc 

Sebességváltó:                            6 fokozatú, szinkronizált 

Fék:                                Kétkörös fékrendszer, elöl-hátul tárcsafék 

 

Tömegadatok 

Össztömeg:                                 3500 kg 

Öntömeg:                                    1810 kg 

Terhelhetőség:                            1690 kg 

 

 

 



                                                                                        

IVECO  

Danube Truck Kft  

Iveco vezérképviselet  

Pappas Csoport 

1117 Budapest Hunyadi út 6. 

Alváz  

Tengelytáv:                             3750  mm 

 

Szín 

fülke:  Fehér 

 

 

Felszereltség 

Az ár a következő felszereltséget tartalmazza: 

- három irányba állítható vezetőülés  

- dupla utasülés,  

- motoros fűthető külső tükrök,  

-110 Ah akkumulátor, 

 - fejtámlák, 

- kerékkitámasztó ék, 

- immobiliser, 

- sötétített ablakok, 

-- 24 l adblue tank  

- rádió előkészítés(hangszoró ill antenna) 

- baloldali kipufogó, 

- 70 literes üzemanyagtartály, 

- 225/75 R16 gumiabroncsok 

- állítható fényszórók, 

- szervókormány, 

- egy kulccsal működtethető zárak, 

- első-hátsó kanyarstabilizátor, 

- első-hátsó sárfogók 

- telepfőkapcsoló- 

-  Elektromos ablakemelő 

-  Komfort vezető ülés súlyra állítható  

-  széles   tükörszárak 

- központi zár 

- emeltszintű műszerfal  

- klíma 

- rádió 

-   ABS: Blokkolásgátló 

-   EBD: Elektronikus fékerő-elosztás 

-   ASR: Kipörgésgátló 

-  MSR: Motorfék-szabályzó 

-  ESP9: Elektronikus menetstabilizáló 

-   HBA: Hidraulikus fékasszisztens 

-  Hill Holder: Visszagurulás-gátló 
 

 

 



                                                                                        

IVECO  

Danube Truck Kft  

Iveco vezérképviselet  

Pappas Csoport 

1117 Budapest Hunyadi út 6. 

Felépítmény       
    

Felépítmény bel mérete   3700x2050x400mm 

 

Műszaki paraméterek: 

- acél segéd alváz 120x80x4 

- D 76-es billenő tengely alsó felső kengyellel 

- 3tagú, 1291 mm löketű 3t teljesítményű munkahenger 

- Erősített segéd alváz  

- festett acél plató keret 

- 3mm- acél padozat 

- 400mm-es felül nyíló oldal fal 

- 400mm-es alul, felül nyíló hátsó ajtó 

- 4db rakományrögzítési pont kialakítás 

-  elektrohidraulikus tápegység 

- vezető fülkében elhelyezett billentésvezérlés 

- műanyag sárvédő dobok 

- műanyag sárvédő 
        

 Felépítmény   ár:                                                                                     2 200  000 Ft  

Áfa:                                                                                                     594 000 Ft 

Bruttó ár:                                                                                          2 794 000 Ft 

 

Rugó erősítés :                                                                                     170 000 Ft  

Áfa:                                                                                                        45 900 Ft 

Bruttó ár:                                                                                             215 900 Ft 

 

Egyedi  kedvezményes  ár   

 

Iveco  35  S 14-es   alváz                                                                  6 600 000 Ft   

Áfa:                                                                                                   1 782 000 Ft 

Bruttó:                                                                                               8 382 000 Ft 

 

Szállítási határidő: a  alváz készleten van a felépítmény 6-8 hét  

 

Garancia: 2 év korlátozás  nélkül 

 

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket és az IVECO járműcsaládot. 

 

Budapest 2019-12-16    

Tisztelettel:   

Szabó Péter               

  

70/4363-522 

       



                                                                                        

IVECO  

Danube Truck Kft  

Iveco vezérképviselet  

Pappas Csoport 

1117 Budapest Hunyadi út 6. 

 



Ajánlatadó új tehergépkocsira

Sárga mezők: kötelezően kitöltendő (extráknál összes)

Szürke mezők: opcionális, ha van adat

Kék mezők: kalkulált mezők, nem módosítható

Gépjármű típusa

Cm3
LE

kW
Szín

Kárpit szín
Környezetvédelmi osztály (számkód+megnevezés)

Karosszéria típusa / ajtók száma
Önsúly

Üzemanyag fajtája

7 128 000 Ft
9 052 560 Ft

Választott extrák:
Extrák nettó ára                                 -
SZÉRIA , vagy ár , vagy ha nincs, akkor

fekete mező  -
Extrák bruttó ára:

RE01 Manuális klíma 270 000 Ft 342 900 Ft
RC57 Bluetooth rádio 120 000 Ft 152 400 Ft

-  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft
-  Ft -  Ft

Extrák összesen 390 000 Ft 495 300 Ft
Listaár + extrák 7 518 000 Ft 9 547 860 Ft
Kedvezmény %-ban: 24%
Kedvezmény Ft: (A mező átírása esetén nem számol %-ot) 1 804 320 Ft 2 291 486 Ft
Gépjármű kedvezményes ára: 5 713 680 Ft 7 256 374 Ft

Nem kedvezményes extrák: Nettó ár Bruttó ár:
1. -  Ft -  Ft
2. -  Ft -  Ft
3. -  Ft
4. -  Ft -  Ft

Gépjármű teljes vételára: 5 713 680 Ft 7 256 374 Ft

Üzembehelyezés költsége (Bruttó): 70 000 Ft
Forgalmi engedély, törzslap ( nettó ): 12 000 Ft
Rendszámtábla (nettó ): 8 500 Ft
Összes forgalomba helyezési költség: 90 500 Ft

Gumiabroncs mérete:  215/70 R15C
Kötelező szervizperiódus év / km-ben: 2/50000
Garancia érvényessége év / max km: 4/200000
Visszavásárlás feltétele: (év/futott km)
Tájékoztató BRUTTÓ visszavásárlási érték (divízió): -  Ft
Várható szállítási határidő (hét): 4 -  5hónap

MEGJEGYZÉS

Plató belső hosszúság: 3.248 mm,

Plató belső szélesség: 2.045 mm

Flotta osztály

Nettó listaár
Bruttó listaár

Peugeot Boxer Pro PTC 330 L2  2,2 Blue Hdi
2179 cm3

140 LE
103 kW

dízel

E6
szimplafülke-platós

fehér
szürke














































