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CITYLIN
ER 415/ 415XXL

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych 
klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona 
Formularza)

Cena (rabat)

Osoba dokonująca pomiaru

21.000,00 zł bruttoCena wersji 
standardowej: CITYLINER 415 xxl: prędkość 12km/h; waga użytkownika do 200kg

CITYLINER 415: prędkość 15 km/h; waga użytkownika do 180kg

21.100,00 zł brutto

Wyposażenie standardowe wózka

-

prędkość: 
- CITYLINER 415: 15km/h 
- CITYLINER 415xxl: 12km/h 
kolor obudowy: czarny 
długość całkowita 138cm; szerokość całkowita 68cm 
wysokość siedziska 44-54cm; siedzisko obrotowe- blokowane co 45* 
szerokość siedziska 50cm; głębokość siedziska 48cm 
wysokość do transportu (bez fotela i po złożeniu kolumny kierowniczej): 70cm 
lusterka wsteczne (para); koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej 
średnica kół 31,5cm; felga aluminiowa; promień skrętu 170cm 
prześwit 11cm; waga wózka 163,5kg. 
zasięg do 50 km. 
regulowane na wysokość oraz kątowo podłokietniki 
oświetlenie drogowe, kierunkowskazy, światła STOP; czujnik zmierzchu 
tempomat 
moc silnika: 650W; moc skokowa silnika 2500W 
akumulatory 79Ah (20h); ładowarka 8A 
panel sterowania podświetlany z wyświetlaczem LCD 
liczne schowki w siedzisku, podłokietnikach oraz tylnej części wózka 
komfortowe siedzisko wraz z pasem bezpieczeństwa 
ręczny hamulec postojowy 
automatyczne wytracanie prędkości na zakrętach 
wzmocniony sygnał dźwiękowy

wersja 4.2019

Uwagi odnośnie 
realizacji  
zamówienia  
wózka

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne 
opcje bez wcześniejszej informacji. 

  
W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego 
zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.



500,00mocniejsze akumulatory 107Ah (20h) oraz mocniejsza ładowarka 12A5155/733

Wyposażenie dodatkowe do wózka (opcje)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 2 z 2

CITYLINER 415 2.664

CITYLINER 415 XXL 2.764

CITYLIN
ER 415/ 415XXL

1.500,00komfortowe siedzisko profilowane; szerokość siedziska 60cm (10cm szersze od siedziska standardowego)26640832

2.900,00gaz w nodze (przyśpieszenie za pomocą pedału w podłodze wózka)26644586

1.200,00gaz ręczny w manetce (na rękę prawą)26644796

1.200,00gaz ręczny w manetce (na rękę lewą)26644797

200,00uchwyt na napoje26640841

600,00owiewka (szybka przednia osłaniająca)26640842

1.900,00kufer (nie łączyć z uchwytem na kulę lub z dodatkowym koszykiem na drobiazgi)26640993

350,00śpiwór3075902

300,00ochronne przykrycie na koszyk na drobiazgi3075952

550,00dodatkowy koszyk na drobiazgi montowany z tyłu siedziska; nie łączyć z uchwytem na kule lub kufrem1058996

150,00uchwyt na kulę; nie łączyć z kufrem lub dodatkowym koszykiem na drobiazgi3086642

1.750,00uchwyt na podpórkę 4-ro kołową IDEAL1069978

1.750,00uchwyt na podpórkę 4-ro kołową MOBILUS1069983
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21.000,00 zł brutto
Cena wersji standardowej:
CITYLINER 415 xxl: prędkość 12km/h; waga użytkownika do 200kg
CITYLINER 415: prędkość 15 km/h; waga użytkownika do 180kg
21.100,00 zł brutto
Wyposażenie standardowe wózka
-
prędkość:
- CITYLINER 415: 15km/h
- CITYLINER 415xxl: 12km/h
kolor obudowy: czarny
długość całkowita 138cm; szerokość całkowita 68cm
wysokość siedziska 44-54cm; siedzisko obrotowe- blokowane co 45*
szerokość siedziska 50cm; głębokość siedziska 48cm
wysokość do transportu (bez fotela i po złożeniu kolumny kierowniczej): 70cm
lusterka wsteczne (para); koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej
średnica kół 31,5cm; felga aluminiowa; promień skrętu 170cm
prześwit 11cm; waga wózka 163,5kg.
zasięg do 50 km.
regulowane na wysokość oraz kątowo podłokietniki
oświetlenie drogowe, kierunkowskazy, światła STOP; czujnik zmierzchu
tempomat
moc silnika: 650W; moc skokowa silnika 2500W
akumulatory 79Ah (20h); ładowarka 8A
panel sterowania podświetlany z wyświetlaczem LCD
liczne schowki w siedzisku, podłokietnikach oraz tylnej części wózka
komfortowe siedzisko wraz z pasem bezpieczeństwa
ręczny hamulec postojowy
automatyczne wytracanie prędkości na zakrętach
wzmocniony sygnał dźwiękowy
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Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.
 
W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającegozamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danychosobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.
500,00
mocniejsze akumulatory 107Ah (20h) oraz mocniejsza ładowarka 12A
5155/733
Wyposażenie dodatkowe do wózka (opcje)
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1.500,00
komfortowe siedzisko profilowane; szerokość siedziska 60cm (10cm szersze od siedziska standardowego)
26640832
2.900,00
gaz w nodze (przyśpieszenie za pomocą pedału w podłodze wózka)
26644586
1.200,00
gaz ręczny w manetce (na rękę prawą)
26644796
1.200,00
gaz ręczny w manetce (na rękę lewą)
26644797
200,00
uchwyt na napoje
26640841
600,00
owiewka (szybka przednia osłaniająca)
26640842
1.900,00
kufer (nie łączyć z uchwytem na kulę lub z dodatkowym koszykiem na drobiazgi)
26640993
350,00
śpiwór
3075902
300,00
ochronne przykrycie na koszyk na drobiazgi
3075952
550,00
dodatkowy koszyk na drobiazgi montowany z tyłu siedziska; nie łączyć z uchwytem na kule lub kufrem
1058996
150,00
uchwyt na kulę; nie łączyć z kufrem lub dodatkowym koszykiem na drobiazgi
3086642
1.750,00
uchwyt na podpórkę 4-ro kołową IDEAL
1069978
1.750,00
uchwyt na podpórkę 4-ro kołową MOBILUS
1069983
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