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A200 - Wózek elektryczny Nazwisko pacjenta Nr zamówienia klienta

Nr artykułu: 490E46=00000_C

Cena detal brutto: 12 865,00         

Zamawiający / dane do faktury Adres dostawy

Osoba kontaktowa i nr telefonu Data i podpis

Standardowe wyposażenie

Dane dodatkowe

Wiek Płeć

Waga w kg Wzrost w cm

 Sterownik VR2

*Napęd 6 km/h

*Baterie 28 Ah (C5) AGM

*Ładowarka

*Skrętne koła przednie 8`` PU 

*Koła napędowe 12,5`` – pompowane  

*Standardowe siedzisko

*Poduszka standardowa

*Podłokietniki

*Podnóżki

*Kolor ramy: srebrny metalik

*Max. obciążenie: 100 kg

Dane zawarte formularzu obowiązują do 03.12.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych. 

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie 

odpowiadają wersji podstawowej produktu. 

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji  wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych 

ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez 

producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 

66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego”, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto 

Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Dodatkowe części do wózka
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Standardowe siedzisko Cena brutto

EC18 530,00 

EC01 0,00 

EC02 725,00 

Ustawienia dla standardowego siedziska

Kąt ustawienia oparcia

Głębokość siedziska (SD) w cm

Szerokość siedziska (SW) w cm .............. cm W przyrostach co 1 cm.

.............. cm (25 ... 47 cm) W przyrostach co 1 cm. Bez pooduszki.

Wysokość siedziska w cm [  ] 43      [  ] 48 Bez poduszki w zależności od długości podudzia.

EC06 0,00 

EC10 150,00 

EC07 -50,00 

Siedzisko Contour

EC03 1 375,00 

EC04 1 405,00 

Ustawienia dla siedziska Contour

Głębokość siedziska (SD) w cm

Szerokość siedziska (SW) w cm .............. W przyrostach co 1 cm.

.............. (28 ... 54 cm) W przyrostach co 1 cm.

Wysokość siedziska w cm [  ] około 51 [  ] około 56 z poduszką w zależności od długości podudzia.

EC23 0,00 

EC24 0,00 

EC25 0,00 

EC26 160,00 

EC27 110,00 

ED20 1 675,00 

Podnóżki (możliwość wyboru jednej opcji)

EB01 0,00 

EB02 545,00 

EB03 445,00 

EB20 2 210,00 

EB07 -255,00 

Akcesoria podnóżków (możliwość wyboru wielu opcji)

EB80 665,00 

EB70 95,00 

Akcesoria podłokietników

EE34 95,00 

EE24 55,00 

EE35 560,00 

EE25 560,00 

EE36 80,00 

EE26 80,00 

EL021 250,00 

EL022 235,00 [  ] Dodatkowe wyścielenie boczków

[  ] Pasy montażowe dla aluminiowych płytek podnóżków (z akcesoriami do montażu)

[  ] Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona lewa

[  ] Brak podnóżków

[  ] Boczne wyścielenie dla mechanicznie podnoszonych podnóżków dzielonych (para)

[  ] Mechaniczna regulacja kąta oparcia (gas compression spring)

[  ] Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona prawa

[  ] Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa

[  ] Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa

[  ] Mechanicznie podnoszone podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami, z regulacją długości i regulacją kąta (przy 

standardowym siedzisku długość podudzia od 27 cm, a przy siedzisku Contour  długość podudzia od 32 cm

[  ] Poduszka siedziska odporna na przemakanie                                    Grubość:    5 cm

[  ] Brak poduszki

[  ] Siedzisko Contour płaskie- tylko z EC03,EC04

[  ] Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka (płynna regulacja kąta płytki)- niedostępne z siedziskiem Junior

[  ] 36 cm   [  ] 38 cm   [  ] 40 cm   [  ] 42 cm   [  ]  44 cm   [  ] 46 cm   [  ]  48 cm   

Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość 
poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 51 cm nie jest dostępna z dużym siedziskiem 
Contour.

Regulacje oparcia

[  ] Podnóżki dzielone, z plastikowymi płytkami (standard)- niedostępne z siedziskiem Junior

[  ] Siedzisko Contour głębokie- tylko z EC03,EC04

[  ] tapicerka materiałowa fabric

[  ] Podnóżki dzielone, z aluminiowymi płytkami (płynna regulacja kąta płytki)

[  ] tapicerka odporna na przemakanie- tylko z EC25

[  ] tapicerka skóra syntetyczna

Długość podnóżka w cm (długość podudzia 

minus grubość poduszki)

[  ] Standardowe, małe siedzisko (głębokość 38...46 cm, szerokość 38...42 cm)        

[  ] Standardowe, duże siedzisko (głębokość 42...50 cm, szerokość 43 ...48 cm)              

[  ] Siedzisko Contour, małe (głębokość 36...44 cm, szerokość 38...42 cm) 

[  ] Siedzisko Contour, duże (głębokość 42….48 cm, szerokość 43….48 cm) 

[  ] -9/1/11/21°         [  ] 0/10/20/30°     Opcje niedostępne z mechaniczną regulacją oparcia!

[  ] Siedzisko Standard Junior (głębokość 34...40 cm, szerokość 34...40 cm)  max.  Nośność 75kg, podnóżki EB01 

niedostępne

Poduszka siedziska (tylko dla siedziska standard)
[  ] Standardowa poduszka siedziska                                                      Grubość:    5 cm

[  ] Dodatkowe wyścielenie połokietników

Tapicerka siedziska Contour

[  ] Pas ramienny, strona lewa

[  ] Pas ramienny, strona prawa

Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość 
poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 43 cm nie jest dostępna ze standardowym, 
dużym siedziskiem.

[  ] 34 cm[  ] 36 cm [  ] 38 cm   [  ] 40 cm   [  ] 42 cm   [  ]  44cm   [  ] 46 cm   [  ] 48 cm   [  ] 50 cm

Długość podnóżka w cm (długość podudzia 

minus grubość poduszki)
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Opony (możliwość wyboru jednej opcji)

EF10 0,00 

EG06 440,00 

Ładowarka

EU91 0,00 

EU02 270,00 

Uchwyt panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)

EU19 0,00 

EU18 915,00 

EU20 710,00 

Strona mocowania panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)

Kolor wózka

016 [  ] Silver metallic 0,00 

001 [  ] Brilliant silver 520,00 

002 [  ] Anthracite metallic 520,00 

003 [  ] Jet black RAL 9005 520,00 

004 [  ] Ice blue 520,00 

005 [  ] Sparkle light orange 520,00 

009 [  ] Vinho sparkle 520,00 

010 [  ] Marine blue 265,00 

012 [  ] Sky blue 520,00 

013 [  ] Jet black RAL 9005 matte 520,00 

014 [  ] Candy red 520,00 

017 [  ] Yellow RAL 1023 520,00 

018 [  ] Signal red RAL 3001 520,00 

020 [  ] Saturn blue metallic 520,00 

021 [  ] Sparkle granny-smith 520,00 

022 [  ] Cream white RAL 9001 520,00 

023 [  ] White RAL 9016 520,00 

026 [  ] Sparkling iron effect light 520,00 

027 [  ] Shimano matte 520,00 

Akcesoria  

EU15 3 020,00 

EU50 1 810,00 

EU55 1 785,00 

EU23 465,00 

EU24 210,00 

EU25 390,00 

EU26 350,00 

EU27 440,00 

EU28 855,00 

EU35 175,00 

Akcesoria pozostałe

EE30 130,00 

EP65 355,00 

ES25 580,00 

EF07 950,00 

EZ52 215,00 

ES22 155,00 

ES24 100,00 

EA60 255,00 

ES60 105,00 

ES35 1 635,00 
[  ] Stolik odchylany na bok

(wraz z akcesoriami montażowymi; wymagane dodatkowe wycięcie na panel sterowania )

[  ] Standardowy uchwyt panela sterowania (standardowe wyposażenie)

[  ] Opony z pełnej gumy, odporne na przebicie - skrętne koła przednie (wyposażenie standardowe)

[  ] standardowa  

[  ] Ładowarka bez wentylatora (cicha)

[  ] Uchwyt do kul

[  ] Oświetlenie dodatkowe - pojedyncza lampka

[  ] Pomoc przy pokonywaniu krawężników (nie jest możliwe z pojedynczą płytką podnóżka)

[  ] Uchwyt panela sterowania odchylany, regulowany na wysokość

[  ] Prawa

[  ] Uchwyt panela sterowania odchylany równolegle

(Przedłużenie o 60 mm; zalecany uchwyt panelu sterowania, regulowany w dół lub odchylany)

[  ] Sterowanie dla opiekuna

[  ] Programator ręczny (wersja dealer)

[  ] Programming software, zawiera kabel

(wersja dla dealera, nie podlega rabatowi, wymagany certyfikat)

[  ] Adapter do zamontowania zagłówka (więcej informacji można znaleźć w katalogu akcesoriów)

[  ] Pas biodrowy z klamrą

[  ] Opony z pełnej gumy, opony odporne na przebicie dla wszystkich kół

[  ] Zestaw do transportu samochodowego - uwga: ograniczenia konfiguracji i nośności

 [  ] Górna część joysticka, elastyczna, z piłką, dużą

[  ] Miękka, kolorowa piłka, średnica 30 mm, 4 sztuki

[  ] Zestaw narzędziowy z pompką

[  ] Torba na akcesoria

[  ] Kieszeń na telefon komórkowy

[  ] Widelec dla tetraplegików, poziomy (możliwa regulacja dla szerokości dłoni 70...90 mm)

[  ] Uchwyt „Stick S80” (specjalny uchwyt joysticka 80 mm)

[  ] Miękka czarna piłka

[  ] Piłeczka, mała, średnica 43 mm

[  ] Piłeczka, duża, średnica 48 mm

[  ] Lewa
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Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności 

dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i 

kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady 

bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.
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