
TATA Xenon – Single Cab, krátky rázvor – 2825mm 
 
 
Typ - kód Sériová charakteristika Cena bez DPH 
 
Dozadu vyklápateľná nadstavba - RP29T01 

 
vonkajšie rozmery: 2300x1790 mm 
vnútorné rozmery:  2240x1720 mm 
plocha: hladký plech 
výška hliníkovej bočnice: 400 mm 
blatníky  
2 bočné navijáky 
ochranný rám kabíny 

 
3 648,01 € 
109 900,- Sk 
 

 
Trojstranne vyklápateľná nadstavba - RT29T01 

 
vonkajšie rozmery: 2300x1790 mm 
vnútorné rozmery:  2240x1720 mm 
plocha: hladký plech 
výška hliníkovej bočnice: 400 mm 
blatníky 
2 bočné navijáky 
ochranný rám kabíny 

 
3 949,98 € 
118 997,- Sk 
 

 
Fixná nadstavba - CF29T01 –  len krátky rázvor

 
vonkajšie rozmery: 2300x1780 mm 
vnútorné rozmery:  2240x1720 mm 
podlaha: 15 mm preglejka z 
lisovaného protišmykového materiálu  
výška hliníkovej bočnice: 400 mm 
blatníky 
ochranný rám kabíny 

 
2 929,99 € 
88 269,- Sk 
 

 
Fixná nadstavba s plachtou - CE29T01 

 
oceľová  konštrukcia primontovaná na 
korbu 
2 bočnice kostry nadstavby   
   odnímateľné po stranách 
skladacia pokrývka/trojstranná 
výška podľa požiadavky 

 
3 080,00 € 
92 788,- Sk 
 

 



TATA Xenon – Single Cab, dlhý rázvor – 3150mm 
 
 
Typ - kód Sériová charakteristika Cena bez DPH 
 
Trojstranne vyklápateľná nadstavba RT29T02 

 
vonkajšie rozmery: 2600x1790 mm 
vnútorné rozmery:  2540x1720 mm 
plocha: hladký plech 
výška hliníkovej bočnice: 400 mm 
blatníky 
2 bočné navijáky 
ochranný rám kabíny 

 
4 040,00 € 
121 709,- Sk 
 

 
Fixná nadstavba CF29T02 

 
vonkajšie rozmery: 2600x1780 mm 
vnútorné rozmery:  2540x1720 mm 
podlaha: 15 mm preglejka z 
lisovaného protišmykového materiálu  
výška hliníkovej bočnice: 400 mm 
blatníky 
ochranný rám kabíny 

 
2 959,97 € 
89 172,- Sk 
 

 
Fixná nadstavba s plachtou CE29T02 

 
oceľová  konštrukcia primontovaná na 
korbu 
2 bočnice kostry nadstavby   
   odnímateľné po stranách 
skladacia pokrývka/trojstranná 
výška podľa požiadavky 

 
3 169,99 € 
95 499,- Sk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATA Xenon – Double Cab, dlhý rázvor – 3150mm 
 
 
Typ - kód Sériová charakteristika Cena bez DPH 
 
Dozadu vyklápateľná nadstavba RP29T03 

 
vonkajšie rozmery: 1700x1790 mm 
vnútorné rozmery:  1740x1720 mm 
plocha: hladký plech 
výška hliníkovej bočnice: 400 mm 
blatníky 
2 bočné navijáky 
ochranný rám kabíny 

 
3 629,99 € 
109 357,- Sk 
 

 
Fixná nadstavba CF29T03 

 
vonkajšie rozmery: 1700x1780 mm 
vnútorné rozmery:  1640x1720 mm 
podlaha: 15 mm preglejka z 
lisovaného protišmykového materiálu  
výška hliníkovej bočnice: 400 mm 
blatníky 
ochranný rám kabíny 

 
2 909,98 € 
87 666,- Sk 
 

 
Fixná nadstavba s plachtou CE29T03 

 
oceľová  konštrukcia primontovaná na 
korbu 
2 bočnice kostry nadstavby   
   odnímateľné po stranách 
skladacia pokrývka/trojstranná 
výška podľa požiadavky 

 
2 989,98 € 
90 076,- Sk 
 

 
 
 
Ďalšie možnosti volitelnej výbavy žiadajte od autorizovaného predajcu. 

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií  

bez predchádzajúceho upozornenia.  

For Cars s.r.o. (nadstavby-cennik, 02.09) 


