Brenderup 1203 SUB 500 kg
Før:

5.625,- kr

Nu:

4.849,-

Lager nr.

P701477

Egenvægt

125 Kg.

Lasteevne

375 Kg.

Totalvægt

500 Kg.

Lille og alsidig trailer er til dig, der altid har gang i forskellige ”gør det selv”-projekter: alt fra camping og fritid,
til kørsel af havea ald og anden last. Alle trailere er udstyret med en V-formet trækstang, der hjælper dig til at
køre sikkert til din destination. Du kan nemt opbevare trailerne i lodret position for at spare plads. Indvendige
ladmål: L:204 x B:116 x H:35 cm Udvendige mål: L:299 x B:159 x H:89 cm Lastehøjde: 54,5 cm Bremse: Nej Tipfunktion: Nej Nedfældbar forsmæk: Nej Nedfældbare sider: Nej Nedfældbar bagsmæk: Ja Hjul: 145/80Rx13
Stik: 13-polet Næsehjul: Nej Aksler: 1 Indvendige surringsøjer: 4 stk. Udvendige surringsøjer: 0 stk. Monterede
presenningsknapper: Ja Stort udvalg af tilbehør kan tilkøbes, så man kan tilpasse sin trailer til mange formål:
Nummerplade (KCC1806, KCC1807): 790 kr. Næsehjul med beslag og bolte (T116301, T101415, T116380): 336
kr. Centerbeslag for næsehjul (T311170): 321 kr. Trailerlås med lang hængelås, lille kassemodel (T312518): 188
kr. Flad presenning (T302610): 408 kr. Presenningsbøjle kort, alu, 100-145 cm (T313032): 264 kr./stk.
Presenningsbøjle lang, alu, 140-220 cm (T313033): 322 kr./stk. På Brenderup 1203 kan der ikke monteres
ekstrasider eller høj presenning. Kun netsider monteret uden hjørnestolper. Hvis du ønsker denne mulighed,
skal du i stedet vælge en 1205. Her kan alle disse dele monteres på. Målene på traileren er de samme. Alle
priser på ekstraudstyr er uden montering. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.
Finansieringsforslag RENTEFRI 10-20-30 MDR.
Kontantpris: 4.849,00

Udbetaling kr.: 0,00

Løbetid:
Samlet tilbagebetalt beløb kr.:

Kreditbeløb kr.: 4.849,00

10 mdr. 22 mdr. 30 mdr.
5.039

5.267

5.419

Samlede Kreditomkostninger kr.:

190

418

570

Månedlig ydelse kr.:

504

239

181

8,8%

9,1%

9,2%

ÅOP:

www.as-kcc.dk · info@as-kcc.dk · tlf. 87109870

Debitorrente: 0,00 %

