
Zákazník:

Telefon:
E-mail:

Místo dodání:

Termín dodání:

Značka: Měsíc / Rok výroby:

Typ: Generace:

    
   Sedan  Hatchback     Combi 

Stupeň výbavy:

Dovoz:

Počet dveří:  Počet míst k sezení:   

Číslo střihu:  Není v seznamu:  

V Y H O V U J Í C Í  Z A K Ř Í Ž K U J T E .
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aiRbaG boční  řidič  spolujezdec

aiRbaG plast  řidič  spolujezdec

loketní opěrka  řidič  spolujezdec

loketní opěrka samostatná  mezi sedadly

vyklápění sedadel  řidič  spolujezdec

bederní opěrka  řidič  spolujezdec

zadní kapsa  řidič  spolujezdec

stoleček  řidič  spolujezdec

sportovní, anatomická sedadla  řidič  spolujezdec

3 bod. pás v opěradle  řidič  spolujezdec

páčky, kolečko v sedadle  řidič  spolujezdec

iSOFiX   spolujezdec

Hlavové opěrky přední   ks

 samostatné  integrované

 plné  zapuštěné

  s otvorem  vpuštěné částečně

 aktivní  vpuštěné celé

  ovládání na opěrkách  nejdou vyndat

Poznámky:
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dělení zadnícH sedadel

vCElku      

1/2      

1/3 za řidičem      

2/3 za řidičem       

       

Zde zakreslete:  dělení sedadel a zakreslete i umístění všech prvků (3. pásy v opěradle, pásy v 
sedačce, opěrky, stolečky, úložné boxy, iSOFiX, panely opěradel). 

 3 bod. pás v opěr.  krytí zadních sedadel

 pásy v sedačce  iSOFiX

 vyklápění sedaček  panely opěradel

 loketní opěrka  váleček

 loketní opěrka otvírací  stoleček

 stoleček, odkl. prostor  kapsy

 úložný box v sedadle  pracovní deska

 průvlak do kufru

počet loketnícH opěrek   ks

Hlavové opěrky zadní   ks

 samostatné  zapuštěné

 plné  vpuštěné částečně

  s otvorem  vpuštěné celé

 aktivní  nejdou vyndat

 ovládání na opěrkách  prostřední malá

 integrované  prostřední zapuštěná

Poznámky:

mobil: 777 737 122, tel.: 491 424 787, fax: 491 426 875, e-mail: info@arca-trade.cz, www.arca-trade.cz
OBJEDNÁVKA AUTOPOTAHŮ NA MÍRU
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Z de dokreslete umístění:  dělení  sedadel, 3. bodových pásů, pásů v sedačce, hlavové opěrky, 
stolečky, uložné boxy, iSOFiX, panely opěradel

 3 bod. pás v opěr.  krytí zadních sedadel

 pásy v sedačce  iSOFiX

 vyklápění sedaček  váleček

 loketní opěrka 

 stoleček, odkl. prostor

počet loketnícH opěrek   ks

Hlavové opěrky zadní   ks

 samostatné  zapuštěné

 plné  vpuštěné částečně

  s otvorem  vpuštěné celé

 aktivní  nejdou vyndat

 ovládání na opěrkách  prostřední malá

 integrované  prostřední zapuštěná

Poznámky:

DRUH AUTOPOTAHU:

       

 SaNTi PROliS  SaNTi SPORT  ORiGiNal  vEluR 

 jiný: 
Dezén (střed): bOk u SaNTi SPORT:

Bok U velUrU:  TkaNiNa ČERNÁ  vEluR Bok U orIGInalU:  ČERNÝ  ŠEDÝ
   jiná barva: 

provedení:  lUXUs (záda 3 vrstvý úplet)  standard (záda 1 vrstvý úplet)

  Ozdobný šev: barva nitě:

  výšivka: barva:

Jiné požadavky:

Cena:  Záloha:  Doplatek:  

     
 DNE: JMéNO a TElEFON PRODEJCE (HůlkOvÝM PíSMEM) PODPiS PRODEJCE PODPiS ZÁkaZNíka

ZÁKAZNÍK SVÝM PODPISEM RUČÍ ZA SPRÁVNOST OBJEDNÁVKY.
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