
Druh nástavby vestavba

Podvozek Fiat Fiat Ducato Light snížený 

podvozek

Motor / převodovka 2,3 Mjet light, 96 kW (130 PS) 

/ automatická

Datum výroby 3.6.2019

1. majitel Ano

Najeto 65.296 km

WIN ZFA25000002L23263

Délka 636 cm

Šířka 205 cm

Výška 265 cm

Vnitřní výška v obytné části 190 cm

Rozvor 4040 mm

Provozní hmotnost 3499 kg

Celková hmotnost kg

Doložnost kg

Počet míst k sezení (spaní) 4(2) osob
Topení Naftové teplovzdušné

Obsah lednice (z toho mrazák) 90 l

Obsah nádrže vody vč.bojleru (snížený objem) 100 (20) l

Obsah nádrže odpadní vody 90 l

Baterie 95 Ah

Nabíječka 18 A

Zásuvky 12 V / 230 V / USB 1 / 3 / 1

Garážové dveře vpravo/vlevo 95x115 / 95x115 cm

Sunlight Cliff 640
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Výbava:

Fiat Ducato Light, 2.3 l Mjet light, 96 kW
Automatická převodovka Comfort-Matic

Nádrž na palivo 125 l

16" disky 

Odnímatelné tažné zařízení

Zadní parkovací senzory

Tempomat

Rádio s navigací 

LED světla pro denní svícení

Světla s černým rámečkem

Airbag řidiče a spolujezdce 
ABS, ESP, ASR, Hillholder

Imobilizér

Manuální klimatizace

Elektricky ovládaná okna

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

Dálkové centrální zamykání

Palubní počítač vč. zobrazení venkovní teploty

Držák nápojů ve středové konzoli

Držák na tablet a USB zásuvka

Sedadlo řidiče a spolujezdce ze stejné látky jako obývací část

Otočné sedadla řidiče a spolujezdce

Nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s područkami

Kožený volant a hlavice řadící páky

Látkové zatemění kabiny

Široký, elektricky ovládaný vstupní schůdek

Dveře se síťkou proti hmyzu

Otočný stůl

Konstrukce

Výklopné okno s dvojitým zasklením, síťkou proti hmyzu a zatemňovací roletou

Střešní okno 40x40 v obytné části se síťkou proti hmyzu a zatemňovací roletkou

Střešní větrák 40x40 se síťkou proti hmyzu a zatemňovací roletkou

Okno v koupelně

Zadní úložný prostor se 4 integrovanými poutacími oky

Pohodlí

Snížené zadní lůžko

Přepážka vč. schůdků pro zadní podélné lůžko

Jídelní kout s integrovaným úložným prostorem

Zadní lůžko s částečným lamelovým roštem pro zvýšený komfort ležení
Skládací lamelový rošt

Ergonomicky tvarované čalounění pro větší pohodlí při sezení

Bodové světlo lze libovolně umístit do světelného pásu

Dostatek úložného prostoru a možností uložení drobností

Odkládací přihrádky v zadních dveřích a posuvných dveřích

Prostorná šatní skříň se šatní tyčí

Nábytek v dekoru Rosario Cherry

Podlaha Toronto

Palubní technologie

Pružná světelná lišta

Osvětlená jídelní plocha

Individuálně nastavitelné LED lampičky

Výkonná, bezúdržbová pomocná baterie (95 Ah)

Palubní ovládací panel zobrazující všechny úrovně naplnění a kapacitu baterie
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Elektrická automatická nabíječka nástavby a baterie vozidla 12 V / 18 A
Zásuvky 1x 12V, 3x 230V, 1xUSB

Topení / Plyn
Box na plynové lahve 2x 12 kg

Naftové topení

Plynové uzavírací ventily jsou snadno přístupné a centrálně umístěné

Kuchyně

Ergonomicky uspořádaná kuchyně s velkorysou pracovní plochou

Prostorné zásuvky
2 plotýnkový plynový vařič s piezo zapalováním a dděleným skleněným krytem

Skládací prodloužení pracovní desky

Příborová zásuvka s dojezdem

Police za sporákem

Nádrž na vodu 100 l, nádrž na odpadní vodu 90 l

Kompresorová chladnička 90 l

LED trubice

Závěsná tyč

Koupelna

Pevné umyvadlo

Velkorysé úložné prostory

Kazetová toaleta C 200

Střešní poklop s integrovanou síťkou proti hmyzu

Okno v koupelně

Cena

s DPH   50.850,- EUR

bez DPH           42.024,79 EUR
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