
Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3,  61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

cena brutto: 2 630,00 zł

Płeć

Cena brutto

HR22330000-011 0,00 zł

HR22430000-011 0,00 zł

HR22321150 0,00 zł

HR22321160 775,00 zł

HR32046x00 615,00 zł

HR32x48300 695,00 zł

HR22327100 905,00 zł

HR32044x00 1 695,00 zł

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.

[  ] Kimba Neo rozm. 1

[  ] Z kołami o średnicy 75 mm i blokadą

Wiek

Wzrost w cm

[  ] Rączki do pchania

Dane zawarte formularzu obowiązują do 03.12.2022r. 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.

podstawa przeznaczona do współpracy z siedziskami:

Akcesoria

Łącznik skorupy siedziska (interfejs)

[  ] Równoległy

[  ] Kimba

Koła

[  ] Rozmiar 1 

[  ] Podnóżek dla skorupy łącznika siedziska

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.

Podstawa jezdna 

Kimba indoor

[  ] Z kołami o średnicy 125 mm i blokadą

[  ] Kimba Neo rozm. 2

Osoba kontaktowa i nr telefonu Data i podpis

Nazwisko pacjenta Nr zamówienia klienta

Adres dostawyZamawiający / dane do faktury

Podstawa pokojowa HR2233=0000_K

[  ] Rozmiar 2 

Dane dodatkowe

Waga w kg

wersja grudzień 2021


