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Niniejszy formularz można przesłać pocztą elektroniczną, WhatsApp lub pocztą tradycyjną.

Numer klienta (jeżeli istnieje):

Nazwisko*, imię*: 

Firma: 

Ulica*, numer domu*: 

Kod*, Miejscowość*: Kraj*: 

Telefon: 

Adres e-mail lub faks*: 

Dane pojazdu

Producent pojazdu (np. Fiat)*: 

Model pojazdu (np. Ducato X290)*: 

Producent nadwozia (np. Dethleffs)*: 

Producent nadwozia (np. Advantage T 7051)*: 

Rok produkcji*: 

Numer podwozia: 

*Pole obowiązkowe

Adres pocztowy: Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
 Am Eichberg Flauer 1
 07338 Leutenberg
 Niemcy

Adres e-mail: info@hakihol.pl
WhatsApp: +49 (0) 151 - 224 300 39

Wyrażam zgodę, aby firma Rameder skontaktowała się ze mną za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie. W 
każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
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Rodzaj napędu*: Napęd na przednie koła              Napęd na tylne koła    Napęd na cztery koła

Rozstaw osi (środek opon z przodu do środka opon z tyłu)*:

Zwis (zakończenie oryginalnej ramy do zderzaka na zew)*: 

Cechy szczególne pojazdu (np. wsporniki podnoszące):

Odległość od dolnej krawędzi zderzaka do jezdni*: 

Informacje dotyczące przedłużenia ramy (jeśli występuje)

Przedłużenie ramy Oznaczenie (patrz tabliczka znamionowa): 

Odległość od ostatniego otworu w przedłużeniu ramy do zewnętrznej krawędzi zderzaka:

Odległość od ostatniego otworu w przedłużeniu ramy do jezdni (pionowo):

Do Państwa oferty:
Hak holowniczy    mocowany na stałe  odłączany
Montaż     Z montażem   Bez montażu

Prosimy o przesłanie nam następujących informacji/dokumentów:

Zdjęcie 1: wypełniony formularz kontaktowy (strona 1 i 2) - jako zdjęcie, jeśli wysyłane przez WhatsApp
Zdjęcie 2: Strona pasażera - koniec oryginalnej ramy (tuż za osią)
Zdjęcie 3: Strona kierowcy - koniec oryginalnej ramy (tuż za osią)
Zdjęcie 4: Koniec przedłużenia ramy (jeżeli występuje) lub widok zderzaka z boku
Zdjęcie 5: Cechy szczególne (np. wsporniki podnoszące, zbiornik na ścieki itp.)
Zdjęcie 6: Zdjęcie dowodu rejestracyjnego pojazdu

Zdjęcie 2 (wzór): Koniec ramy oryginalnej po prawej stronie Zdjęcie 3 (wzór): Koniec ramy oryginalnej po lewej stronie

Zdjęcie 4 (wzór): Koniec przedłużenia ramy Zdjęcie 5 (wzór): Cechy szczególne

*Pole obowiązkowe
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