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Tažné zařízení pro obytné vozy
complete your car.complete your car.
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Rev. datum: 01.03.2021
Revize: 07

Tento formulář můžete odeslat e-mailem, faxem, poštou nebo pokud prostřednictvím WhatsAppu.

Číslo zákazníka (je-li k dispozici):

Příjmení*, Jméno*: 

Firma: 

Ulice*, Číslo domu*: 

PSČ*, Město*: Země*: 

Telefon: 

E-mail nebo Fax*: 

Údaje k vozidlu

Výrobce vozidla (např. Fiat)*: 

Model vozidla (např. Ducato X290)*: 

Výrobce nástavby (např. Dethleffs)*: 

Model nástavby (např. Advantage T 7051)*: 

Rok výroby*:

VIN číslo: 

*Povinné pole

Pošta: Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
 Am Eichberg Flauer 1
 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Germany

E-Mail: info@tazne-rameder.cz 
WhatsApp: 0151 - 224 300 39

Tímto souhlasím, že mě firma Rameder v této záležitosti smí kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo pokud je to 
vyžadováno telefonicky. Můj souhlas mohu kdykoli v budoucnosti odvolat.
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Typ pohonu*:   Přední pohon  Zadní pohon  Pohon všech kol

Rozvor kol (střed přední pneumatiky ke středu zadní pneumatiky)*:

Převis (konec originálního rámu k vnějšímu nárazníku)*: 

Zvláštnosti vozidla (např. zvedáky):

Vzdálenost od spodního okraje nárazníku k vozovce*: 

Informace o prodloužení rámu (je-li k dispozici)

Název prodloužení rámu (viz typový štítek): 

Vzdálenost od posledního otvoru v prodloužení rámu k vnější hraně nárazníku:

Vzdálenost mezi posledním otvorem v prodloužení rámu a vozovkou (svisle):

Pro vaši nabídku:
Tažné zařízení     pevné    odnímatelné 
Montáž     včetně montáže   bez montáže

Prosím, zašlete nám následující informace / dokumenty:

Obrázek 1: Vyplněný kontaktní formulář (strana 1 a 2) - jako fotka, pokud prostřednictvím WhatsAppu
Obrázek 2: Strana spolujezdce - Konec originálního rámu (hned za nápravou)
Obrázek 3: Strana řidiče - Konec originálního rámu (hned za nápravou)
Obrázek 4: Konec prodloužení rámu (existuje-li) nebo boční pohled na nárazník
Obrázek 5: Zvláštnosti (např. zvedáky, nádrž na odpadní vodu atd.)
Obrázek 6: Fotka osvědčení o registraci vozidla

Obrázek 2 (vzor): Konec originálního rámu vpravo Obrázek 3 (vzor): Konec originálního rámu vlevo

Obrázek 4 (vzor): Konec prodloužení rámu Obrázek 5 (vzor): Zvláštnosti

*Povinné pole
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