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Zamawiający

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

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

Standardowe wyposażenie wózka

-

prędkość 6 km/h 
silnik 200W 
zasięg do 10km 
waga użytkownika do 120kg; waga wózka ok 23kg (z podwójnym akumulatorem) 
akumulatory litowe 10Ah; ładowarka 2A 
szerokość siedziska 44cm;  
głębokość siedziska 40cm 
wysokość oparcia pleców 46cm 
długość podudzia 44cm - przy podnóżku opuszczonym 
odchylane podłokietniki 
sterowanie VR2; uchwyt joysticka z regulacją długości 
długość całkowita 97cm; szerokość całkowita wózka 56cm; wysokość całkowita 87cm 
kółka przednie średnica 17cm; koła tylne średnica 20cm;  
kółka podporowe 
promień skrętu 97cm; prześwit 7cm 

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.

wersja 6.2021

10.900,00 zł. brutto

206932200/ 
1085145 dodatkowy akumulator litowy z kablem do połączenia równoległego z akumulatorem standardowym 2.600,00

833 pas bezpieczeństwa, biodrowy 150,00
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REHA.BEST
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Cena wersji standardowej:
Standardowe wyposażenie wózka
-
prędkość 6 km/h
silnik 200W
zasięg do 10km
waga użytkownika do 120kg; waga wózka ok 23kg (z podwójnym akumulatorem)
akumulatory litowe 10Ah; ładowarka 2A
szerokość siedziska 44cm; 
głębokość siedziska 40cm
wysokość oparcia pleców 46cm
długość podudzia 44cm - przy podnóżku opuszczonym
odchylane podłokietniki
sterowanie VR2; uchwyt joysticka z regulacją długości
długość całkowita 97cm; szerokość całkowita wózka 56cm; wysokość całkowita 87cm
kółka przednie średnica 17cm; koła tylne średnica 20cm; 
kółka podporowe
promień skrętu 97cm; prześwit 7cm 
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.
wersja 6.2021
10.900,00 zł. brutto
206932200/
1085145
dodatkowy akumulator litowy z kablem do połączenia równoległego z akumulatorem standardowym
2.600,00
833
pas bezpieczeństwa, biodrowy
150,00
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