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1.  SmartMod Kemping 17 
 

 - wymiary: szer. 3m x dł. 5,6m x wys. 3,1m 
- wysokość wnętrza 2,4m 
- ocieplenie: wełna mineralna 7,5 cm (ściany, dach i podłoga)  
- elewacja: płyta cementowo-drzazgowa i/lub deska 
elewacyjna (świerk skandynawski) 
- stolarka: PCV w kolorze antracyt 
- instalacja elektryczna: pełna (światła LED)  
- Instalacja wodno-kanalizacyjna 
- ściany wew. Wykończone płytą g/k lub boazerią 
 

Standard deweloperski:  49 900 pln + 23% vat 
 

Wykończenie wnętrza basic: 
- panel podłogowy w pokoju, terakota w łazience 
- biały montaż, płytki ścienne w prysznicu 
- szafka aneksu kuchennego, zlewozmywak  
   

Wykończenie wnętrza deluxe: 
- basic oraz dodatkowo 
- płyta dwupalnikowa, mikrofalówka, lodówka zabudowana 
- szafki wyposażone w spowalniacze 
- płyty meblowe na jednej ze ścian 
- baterie o wyższym standardzie 
            

Wykończenie wnętrza:      
  Basic   + 9 900 pln + 23% vat 
  deluxe  + 14 900 pln + 23% vat 

Opcje Dodatkowe: 

Docieplenie wełną miner. grzejniki elektryczne, 3 szyby      + 9 900 pln + 23% vat 

Taras (modrzew europejski)               + 250 pln/m2 + 23% vat 

Taras (kompozyt)         + 350 pln/m2 + 23% vat 
 

2.  SmartMod Kemping 30 
 

 - wymiary: szer. 5,3m x dł. 5,7m x wys. 3,1m 
- wysokość wnętrza 2,4m 
- ocieplenie: wełna mineralna 7,5 cm (ściany, dach i podłoga)  
- elewacja: płyta cementowo-drzazgowa i/lub deska 
elewacyjna (świerk skandynawski) 
- stolarka: PCV w kolorze antracyt 
- instalacja elektryczna: pełna (światła LED)  
- Instalacja wodno-kanalizacyjna 
- ściany wew. Wykończone płytą g/k lub boazerią 

 

Standard deweloperski:  79 900 pln + 23% vat 
 

Wykończenie wnętrza basic: 
- panel podłogowy w pokoju, terakota w łazience 
- biały montaż, płytki ścienne pod lustrem 
- szafki aneksu kuchennego, zlewozmywak 
  

Wykończenie wnętrza deluxe: 
- basic oraz dodatkowo 
- płyta czteropalnikowa, piekarnik, mikrofalówka, lodówka 
- szafki wyposażone w spowalniacze 
- płyty meblowe na jednej ze ścian 
- baterie o wyższym standardzie 
      

Wykończenie wnętrza:      
  Basic  + 12 900 pln + 23% vat 
  Deluxe + 19 900 pln + 23% vat 

Opcje Dodatkowe: 

Docieplenie wełną miner. grzejniki elektryczne, 3 szyby      + 14 900 pln + 23% vat 

Taras (modrzew europejski)        + 250 pln/m2 + 23% vat 

Taras (kompozyt)         + 350 pln/m2 + 23% vat 
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3.  SmartMod Kemping 35 
 - wymiary: szer. 6,0m x dł. 6,0m x wys. 3,1m 

- wysokość wnętrza 2,4m 
- ocieplenie: wełna mineralna 7,5 cm (ściany, dach i podłoga)  
- elewacja: płyta cementowo-drzazgowa i/lub deska 
elewacyjna (świerk skandynawski) 
- stolarka: PCV w kolorze antracyt 
- instalacja elektryczna: pełna (światła LED)  
- Instalacja wodno-kanalizacyjna 
- ściany wew. Wykończone płytą g/k lub boazerią 
 

Standard deweloperski: 94 900 pln + 23% VAT 
 

Wykończenie wnętrza basic: 
- panel podłogowy w pokoju, terakota w łazience 
- biały montaż, płytki ścienne pod lustrem 
- szafki aneksu kuchennego. zlewozmywak 
  

Wykończenie wnętrza deluxe: 
- basic oraz dodatkowo 
- płyta czteropalnikowa, piekarnik, mikrofalówka, lodówka 
- szafki wyposażone w spowalniacze 
- płyty meblowe na jednej ze ścian 
- baterie o wyższym standardzie 
 

Wykończenie wnętrza:      
  Basic  + 13 900 pln + 23% vat 
  Deluxe + 19 900 pln + 23% vat 

Opcje Dodatkowe: 

Docieplenie wełną miner. grzejniki elektryczne, 3 szyby      + 18 900 pln + 23% vat 

Taras (modrzew europejski)        + 250 pln/m2 + 23% vat 

Taras (kompozyt)         + 350 pln/m2 + 23% vat 
 

4.  SmartMod Kemping 35 L 
 
 
 
 

- wymiary: szer. 5,9m x dł. 8,8m x wys. 3,1m 
- wysokość wnętrza 2,4m 
- ocieplenie: wełna mineralna 7,5 cm (ściany, dach i podłoga)  
- elewacja: płyta cementowo-drzazgowa i/lub deska 
elewacyjna (świerk skandynawski) 
- stolarka: PCV w kolorze antracyt 
- instalacja elektryczna: pełna (światła LED)  
- Instalacja wodno-kanalizacyjna 
- ściany wew. Wykończone płytą g/k lub boazerią 
- zintegrowany taras zadaszony pergolą 
 

Standard deweloperski: 99 900 pln + 23% VAT 
 

Wykończenie wnętrza basic: 
- panel podłogowy w pokoju, terakota w łazience 
- biały montaż, płytki ścienne pod lustrem 
- szafki aneksu kuchennego. zlewozmywak 
  

Wykończenie wnętrza deluxe: 
- basic oraz dodatkowo 
- płyta czteropalnikowa, piekarnik, mikrofalówka, lodówka 
- szafki wyposażone w spowalniacze 
- płyty meblowe na jednej ze ścian 
- baterie o wyższym standardzie 
 

Wykończenie wnętrza:      
  Basic  + 13 900 pln + 23% vat 
  Deluxe + 19 900 pln + 23% vat 

Opcje Dodatkowe: 

Docieplenie wełną miner. grzejniki elektryczne, 3 szyby        + 19 900 pln + 23% vat 
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5.  SmartMod Kemping 50 
 - wymiary: szer. 6,0m x dł. 8,5m x wys. 3,1m 

- wysokość wnętrza 2,4m 
- ocieplenie: wełna mineralna 7,5 cm (ściany, dach i podłoga)  
- elewacja: płyta cementowo-drzazgowa i/lub deska 
elewacyjna (świerk skandynawski) 
- stolarka: PCV w kolorze antracyt 
- instalacja elektryczna: pełna (światła LED)  
- Instalacja wodno-kanalizacyjna 
- ściany wew. Wykończone płytą g/k lub boazerią 
 

Standard deweloperski: 129 900 pln + 23% VAT 
 

Wykończenie wnętrza basic: 
- panel podłogowy w pokoju, terakota w łazience 
- biały montaż, płytki ścienne pod lustrem 
- szafki aneksu kuchennego. zlewozmywak 
  

Wykończenie wnętrza deluxe: 
- basic oraz dodatkowo 
- płyta czteropalnikowa, piekarnik, mikrofalówka, lodówka 
- szafki wyposażone w spowalniacze 
- płyty meblowe na jednej ze ścian 
- baterie o wyższym standardzie 
 

Wykończenie wnętrza:      
  Basic  + 15 900 pln + 23% vat 
  Deluxe + 19 900 pln + 23% vat 

Opcje Dodatkowe: 

Docieplenie wełną miner. grzejniki elektryczne, 3 szyby     + 24 900 pln + 23% vat 

Taras (modrzew europejski)        + 250 pln/m2 + 23% vat 

Taras (kompozyt)         + 350 pln/m2 + 23% vat 
 

transport i montaż 

        

       dotyczy kemp. 17, 30 i 35        dotyczy kemp. 35L i 50 
 

Termin wykonania domku: 

- Produkcja domku w fabryce:  - 2 miesiące (zależne od ilości zleceń) 

- Montaż SmartModu na działce:  - do 5 dni 
 
Warunki płatności:  
45% przedpłaty w dniu przyjęcia zlecenia  
45% przedpłaty na 4 tygodnie przed planowanym Montażem  
10% w dniu dostawy i montażu Smart Modu na działkę,  
 
Do chwili zapłaty całego wynagrodzenia przedmiot montażu/dostawy pozostaje własnością 
Przyjmującego zamówienie. Oferta ważna 30 dni 
 
Termin montażu jest terminem umownym, który może wahać się w granicach tygodnia. Jest on 
także zależny od warunków atmosferycznych. Termin jest ustalany na tydzień przed 
montażem.  
Do działki musi być możliwość dojazdu dźwigu, Tira z naczepą lub pojazdu z HDS-em. Firma 
SmartMod nie ponosi odpowiedzialności za naprawę powierzchni uszkodzonej w wyniku 
dojazdu tego samochodu w celu zamontowania zamówionego obiektu. 


