Morgan 3 Wheeler
Specyfikacja i cennik
Ważny od 1 lutego 2019

Założona w 1909 roku, Morgan Cars, zdobyła swoja światową sławę i renomę
poprzez unikalne połączenie charyzmy, ręcznego wykonania i osiągów. Morgan
Motor Company ewoluowała na przestrzeni ponad 100 lat do miana prawdziwej
ikony i synonimu niedoścignionych emocji.
Każdy Morgan jest skrojony na miarę do niespotykanych gdzie indziej standardów,
używając do tego luksusowych materiałów oraz
oraz najnowszych technologii przez
najlepszych fachowców.
Wraz z właściwie nieskończona listą kolorów lakieru, wykonania skóry, drewna oraz
innych materiałów użytych do produkcji oraz dodatkowych opcji możemy
zagwarantować że każdy samochód jest tak samo indywidualny jak jego właściciel,
i że nie ma dwóch takich samych Morganów.

Morgan 3 Wheeler
silnik: S&S 1983ccm V-twin
osiągi: 0-100 – 7,0s EU3
8,0s EU4
M3W EU3

moc: 82bhp @5250 EU3
68bhp @5250 EU4

waga : 550kg
585kg

prędkość maksymalna: 115 mil/h (185 km/h)
km/h EU3&EU4

cena brutto

PLZ 215000
5000*
M3W EU4

cena brutto

PLZ 216530
16530**

* zawiera: rejestracje i opłaty z nią związane oraz VAT 23%, dostawa z ubezpieczeniem i
przegląd „zerowy”, dla kursu 1Ł=5,00 PLN,
PLN loco Poznań/Janikowo
**zawiera: VAT 23%, dostawa z ubezpieczeniem i przegląd „zerowy”, dla kursu 1Ł=5,00 PLN,
PLN
loco Poznań/Janikowo

Wyposażenie
Opcje i opis

Niestandardowy kolor lakieru (także metalic)
Lakier perłowy

cena bez VAT

£702,63
£2,161,95

Lakier matowy (dodatkowo do ceny lakieru)

£216,20

Osłony wydechu czarne lub w kolorze nadwozia

£250,00

Polerowane nadwozie (lustro)

£6,431,80

Atrapa w kolorze nadwozia

£308,08

Lakierowane koła w innym niż czarny kolorze/kolorze nadwozia

£902,61

Skóra w kolorze innym niż czarny lub brązowy typu Yarwood

£743,18

Wzmocniona skórzana tapicerka, odporna na silne zamoczenia

£1,078,28

Przeszycie tapicerki w kontrastującym kolorze

£189,17

Przeszycie tapicerki w „diament”

£265,73

Dzielone siedzenie (wzór diament na siedzeniach, tunel przeszyty pionowo)

£476,14

Ogrzewane siedzenia

£234,21

Starcom1 intercom system

£283,73

immobiliser

£148,64

Czarny PVC tonneau

£171,15

Mohair tonneau

£279,25

Kieszenie skórzane boczne

£162,15

Schowek pod stopami pasażera

£178,36

Regulowane amortyzatory przód&tył

£540,49

Oplot wydechu

£171,15

Filtr powietrza mosiężny, polerowany

£102,69

Mosiężne ramki lamp, polerowane
Wloty powietrza na masce

£ 102,61
£135,12

Fotograficzny zapis budowy

£318,89

Wysokie pałąki wraz zagłówkiem skórzanym

£350,00

Odbiór z fabryki w Malvern, U.K.

£1243,12

NEW DESIGN tablicy rozdzielczej (natural / tawny / raven drewno – do wyboru)

£1,075,57

Tylny błotnik (dodatkowy)

£178,36

Grafika
Emaliowany znaczek UNION JACK (x2)

£64,86

Emaliowany znaczek UNION JACK w czerni(x2)

£64,86

„dziury po pociskach”
Yellow bomber – oznaczenie wojenne ilości wykonanych misji bombowych
Classic logo w czarnym

£103,59

Pin-up girl
M3W wings logo w czarnym
“Danger after burn” znak w czarnym

£148,64

Inspirowany logo RAF, “MOG” logo
„rekin”
Dodatkowe linie pasa środkowego w czarnym
flaga „meta”

£247,73

Pas w kolorze czarnym
Pole pod numer startowy w kolorze czarnym
Paski na całym nadwoziu – „szparowanie”

£189,17
£1,243,12

Aero Racing
Opis opcji
Cena bez VAT

Regulowana wysokość zawieszenia - kit przód&tył

£1,621,46

Schowek pod maską

£ 178,36

Kierownica Brooklands czarna/kremowa bakelit

£486,44

bagażnik zewnętrzny

£599,94

Atrapa chromowana

£362.50

Blockley opony z specjalnym bieżnikiem wraz z czarnymi obręczami
Blockley opony z specjalnym bieżnikiem wraz z obręczami koloru
nadwozia

£426,99

Osłona (siatka) na reflektory
Zamki maski w stylu VINTAGE
Pełna szyba MORGAN
“rybi ogon” wydech
EURO3 pakiet optyczny (zawiera zestawy wymienione poniżej)

£ 1329,60
£ 48,64
£318,89
£318,89
£ 859,38

£ 1436,15

Zestaw obniżający

£ 869,93

Zestaw lamp do EURO3

£ 303,70

Osłony dodatkowe błotników
Zestaw dolotu EURO3

£ 50.00
£ 303,70

Wyposażenie standardowe
2x 19” koła przednie czarne
6 standardowych kolorów
„tan” – brązowa lub czarna skórzana tapicerka
Chromowane osłony wydechów i pałąki
Lakierowana na kolor nadwozia deska rozdzielcza
Atrapa srebrna, lakierowana
Zestaw naprawczy do kół
Zdejmowana kierownica
Lusterka w kolorze czarnym
Gumowe dywaniki z skórzanym obszyciem
Gwarancja na 30 miesięcy lub 48.000km w zależności co nastąpi
wcześniej
Rejestracja (nie wliczona w cenę dla EURO4) jako motocykl 3 kołowy
– możliwość jeżdżenia na kategorię B

