
  

VOZÍK ELEKTRICKÝ JUVO
- ZADNÍ POHON KOL
VOZÍK ELEKTRICKÝ JUVO

Kód produktu: 490E75=0_ZZ02_C

Úhrada: Pomůcka je částečně hrazena

Kód zdravotní
pojišťovny (ZP): 5008636

Skladové zásoby: Dle individuálního zaměření

Dostupnost: Do 20 dnů

Výše úhrady: 141 999,00 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 6 563,00 Kč vč. DPH

 NEU     ORT     REH 

Elektrický invalidní vozík Juvo nabízí téměř nekonečné možnosti doplňků, montáže na zakázku i pro ty nejnáročnější
uživatele. K dispozici máte specifické řídící a ovládací prvky předních a zadních kol, výkon motoru v 2 úrovních či
volitelné šířky rámu.

Základní provedení:
•  Kategorie B In- / Outdoor invalidní vozík
•  Velikost 2
•  Pohon zadních kol (RWD)
•  Standardní sedačka malá nebo velká
•  Čalouněná sedačka
•  Přizpůsobitelné čalounění opěry zad
•  Mechanicky nastavitelný zadní systém
•  Standardní pás
•  Područky
•  Hliníková sedačka
•  63 Ah (C5) AGM baterie s 12 A nabíječkou IP54
•  Nafukovací přední a zadní kola s blatníky
•  Osvětlení
•  Řídicí jednotka TEN° s otočným a výškově nastavitelným ovládáním panelový držák a modul pohonu
•  Rychlost do 6 km/h

Schválený poukaz  následně  doneste,  na  kteroukoliv  naši  pobočku.  Poukazy  nám lze  zaslat  také  například
naskenované e-mailem, jejich originály si pak převezmeme při dodání zdravotnického prostředku. Pokud nám kopie
poukazů  zasíláte  e-mailem uveďte  zde  také  telefonní  kontakt  na  Vás  a  adresu  kam si  přejete  zdravotnický
prostředek dodat. Při dodání Vám zdravotnický prostředek předvedeme, nastavíme dle Vašich potřeb a seznámíme
Vás se zásadami používání a údržby. Pokud není zdravotnický prostředek plně hrazený zdravotní pojišťovnou,
uhradíte doplatek při převzetí zdravotnického prostředku.

Ohledně možností vyzvednutí nebo dodání, nebo v případě, že potřebujete daný zdravotnický prostředek dříve, než
Vám jej bude moci lékař předepsat, nás můžete také kontaktovat předem telefonicky nebo e-mailem a domluvit s
námi individuální postup.
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