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Maszyna Wiertynica Ditch witch JT2020 Mach1 125 000
PLN NETTO

153 750
PLN BRUTTO

Marka Inny
VAT faktura Tak

Rok produkcji 2007
Finansowanie Tak

Witam 

do zaoferowania Wiertnica Ditch Witch JT2020 Mach 1, rok 2007, 2931 mh 

120 m rur w zestawie 

Koszt inspekcji Ditch Witcha wliczony w cenę

Certyfikaty zgodności CE 

Czas sprowadzenia maszyny od 8 do 12 tygodni ...aktualnie wiertnice znajduja sie w USA

Cena zawiera wszystkie opłaty logistyczne i portowe - loko punkt docelowy w Polsce 

Oferujemy zakup Wiertnicy + Organizujemy pełną Logistyke Wiertnicy do Polski na docelowy adres oraz załatwiamy wszystkie formalości i procedury celne i
logistyczne 

możliwosć przesłania więcej zdjęć na maila 

posiadamy w swojej ofercie duży wybór sprzętu specjalistycznego Wiertnice itd Ditch Witch 

W naszej ofercie również dostępne inne modele Wiertnic Ditch Witch oraz Vermeer

cena jest za cały komplet Wiertnica + osprzęt 

możliwosć przesłania więcej zdjęć na maila 

posiadamy w swojej ofercie duży wybór sprzętu specjalistycznego Wiertnice itd Ditch Witch 

Sprowadzimy z USA i Kanady każde Auto (Nowe, Używane i OldTimery) / Łódź / Samolot Helikopter/ / Motocykl / Quada / Maszyny Produkcyjne / Maszyny
Budowlane / Czesci zamienne / oraz zamówienia indywidualne 

pełna oferta na naszej stronie - link do strony poniżej w adresie kontaktowym

Alan - 512937486

Andżelo - 795656370

Gregory - 513946356

Jarosław - 660236204

Biuro tel - 236542547

Sprawdź nasz profil na FB: AutoPunktMlawa ( Polub nasz profil )

Nasza siedziba znajduje się w Mławie ( Mława znajduje się 100km od Warszawy w kierunku Gdańska )

Zapraszam

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia.
- 



Dodatkowe informacje: kraj pochodzenia: USA, status sprowadzonego: dosprowadzenia, napęd: kola, wysięgnik: one_piece, lemiesz: six_position

Numer oferty: AKL63P6C
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