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Cena:  7 500 PLN 
Ceny detaliczne, brutto (w tym VAT 8%). 
 
Ceny ważne  
do 03/12/2022 

 
Zamówienie nr: 
 
 

 

☐ Tylko wycena ☐ Zamówienie 

Dane klienta 

Adres dostawy 

Sprzedawca 

Data                  Podpis 

UWAGA! 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. 
Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne brutto w złotych. Ceny mogą ulec zmianom 
bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian 
podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Opcej wózka mogą się 
wzajemnie wykluczać. 

 
 

 

Wingus 

Wózek inwalidzki elektryczny 

Maksymalne obciążenie: 120 kg 
Numer artykułu: 490E163=00010 

 

 
 

Standardowe wyposażenie 

 Sterownik nVR2 (40 A) 

 Prędkość : 7,2 km/h 

 Standardowe  mocowanie panelu sterowania, po stronie 
prawej 

 Akumulatory AGM 30 Ah (C5) / 36,5 Ah (C20) 

 Zasięg maksymalny 25 km 

 Ładowarka 5 A 

 Koła skrętne 8" (szare) 

 Koła napędowe 12,5" (szare) 

 Ogumienie pełne 

 Siedzisko z poduszką (szer. x gł. x wys .: 45 x 51 x 5 cm) 

 Mechaniczna regulacja kata oparcia(0°/10°/20°) 

 Podłokietniki podnoszone 

 Płyta podnóżka z regulacją wysokości i możliwością 
złożenia, regulacja kąta płyty (-5 ° / 0 ° / + 5 °) 

 Zakres regulacji długości podudzia: 38 - 48 cm 

 Pas bezpieczeństwa 

 Kolor ramy: czarny 

 Waga wózka: 57 kg 

 

Numer artykułu Artykuł Ilość Cena 

490E163=00010 ☐ Wingus  7500 
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Ceny detaliczne, brutto(w tym VAT 8%). 
 
Ceny ważne  
do 03/12/2021 

 
Zamówienie nr: 
 
 

 

 

Opcje i akcesoria  

Wózek inwalidzki elektryczny Wingus  

Akcesoria dostępne wraz z zamówieniem wózka 

inwalidzkiego dostarczane w ramach usługi kompleksowej. 
☐ Tylko wycena ☐ Zamówienie 

Dane klienta 

Adres dostawy UWAGA! 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. 

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne brutto w złotych (VAT 

8%). Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w 

przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, 

przepisów celnych lub innych przyczyn. Opcje wózka mogą się 

wzajemnie wykluczać. 

 

Opcje i akcesoria możliwe do zamówienia z wózkiem 

Numer artykułu Artykuł Ilość Cena 

491S163=SK001 ☐ 
Lampka przednia (możliwy montaż po stronie 

lewej i prawej) 
 225 

491S163=SK006 ☐ Oświetlenie drogowe  1600 

493U163=SK040 ☐ Uchylne mocowanie panelu sterowania  315 

491S163=SK015 ☐ Błotniki dla kół napędowych  225 

491B163=ST015 ☐ Pas do przypięcia stóp  95 

491D16=SK045 ☐ Adapter do montażu zagłówka  225 

476C00=SM1384 ☐ Poduszka Szer. x Gł.: 45 cm x 51 cm  200 

476C00=SK1456 ☐ Poduszka Livo Szer. x Gł.: 45 cm x 42 cm  280 

476C00=SK1457 ☐ Poduszka Livo Szer. x Gł.: 45 cm x 44 cm  280 

476C00=SK1458 ☐ Poduszka Livo Szer. x Gł.: 45 cm x 46 cm  280 

476C00=SK1489 ☐ Poduszka Evoflair Szer. x Gł.: 45 cm x 42 cm  1015 

476C00=SK1490 ☐ Poduszka Evoflair Szer. x Gł.: 45 cm x 44 cm  1015 

476C00=SK1491 ☐ Poduszka Evoflair Szer. x Gł.: 45 cm x 46 cm  1015 
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Lampka przednia Oświetlenie drogowe Uchylne mocowanie panelu 

sterowania 

    
Błotniki dla kół napędowych Adapter do montażu 

zagłówka 
Pas do przypięcia stóp Poduszka Livo 

 

   

Poduszka Evoflair    

 

 

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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