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Druh nástavby vestavba

Podvozek Opel Zafira Life

Motor / převodovka 2,0 D 130 kW(177 PS)/ 8st. 

Automat

Délka 4956 mm

Šířka 2010 mm

Výška 1990 mm

Vnitřní výška v obytné části s vytaženou střechou 2270 mm

Rozvor mm

Provozní hmotnost 2.464 kg

Celková hmotnost 3.100 kg

Doložnost 636 kg

Počet míst k sezení (spaní) 5 (4) osob

Topení nezávislé naftové

Obsah lednice (z toho mrazák) 16 l

Obsah nádrže vody vč.bojleru (snížený objem) 10 l

Obsah nádrže odpadní vody 10 l

Baterie 95 Ah

Nabíječka 18 A

Zásuvky 12 V / 230 V /USB 4 / 2 / 3

Rozměr horního lůžka 1200x2000 mm

Rozměr spodního lůžka 1140x1990 mm

Výbava:

Crosscamp Opel FLEX

2,0l 177PS 8stupňový automat s navýšením hmotnosti na 3.100kg (11691); Sada Comfort (11692); 

Sada Night (11694); Tažné zařízení, odnímatelné (11186); Stříbrná metalíza Quarz (11167); Chladící 

box pevně zabudovaný v zadní skříni (16L) (9389); Naftové nezávislé topení s nástěnným ovládacím 

panelem (11606); 2 lampičky s USB ve zvedací střeše (10329)

Společnost KOV Velim s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceny a tiskové chyby.

KOV Velim s.r.o./ IČ: 26168464/Sokolská 615; Velim 281 01/+420 722 822 222/dethleffs@kov.cz

www.dethleffs.cz

dethleffs@kov.cz



Sériová výbava:

Motorizace
Opel 2.0L D; 106 kW Start/Stop; 6stupňová manuální převodovka

Výbava vozidla
Vnější zpětná zrcátka, přední a zadní nárazník, vnější kliky dveří, boční ochranná lišta, lišta posuvných dveší s 

krytem v barvě karoserie

Dveře zavazadlového prostoru, prosklené, se stěračem zadního okna a vyhříváním

Čalounění a sedadla
5 míst s látkovým čalouněním

Komfortní sedadlo řidiče" nastavitelné v 6 směrech, s loketní a bederní opěrkou

Komfortní sedadlo spolujezdce: nastavitelné ve 4 směrech a sklopné, s loketní opěrkou

Kolejnicový systém pro 2. a 3. řadu sedadel

Kola a pneumatiky
17" AL kola BiColor s pneu 225/55 R 17

Posuvné dveře s pevným oknem, na straně řidiče a spolujezdce, ve 2. řadě sedadel

Asistenční systémy
Asistent rozjezdu do kopce

Asistenční sada pro řidiče I
Asistent dálkových světel

Upozornění na únavu

Čelní sklo Solar Reflect

Asistent jízdního pruhu

Asistent dopravních značek s inteligentním regulátorem otáček

Asistenční sada pro řidiče II
Poloadaptivní tempomat a omezovač

Varování před čelní srážkou

3,5 palcový barevný informační displej řidiče

Multimediální rádio

Asistent nouzového brzdění

Čelní sklo Solar Reflect

Světelná technika
Automatická potkávací světla

Halogenové světlomety

Automaticky stmívací vnitřní zrcátko

LED světla pro denní svícení

Mlhová světla se statickým přisvěcováním do zatáček

Zadní mlhová světla s couvacími světly

Multimediální rádio se 7" barevným dotykovým displejem

Zvuk
Bluetooth - Audio streaming

Příjem digitálního rádia DAB+

Telefon
Funkce handsfree přes rozhraní Bluetooth

Integrace smart telefonu přes Apple CarPlay a Android Auto:
Zobrazení a ovládání vybraných aplikací a funkcí prostřednictvím 7" barevného dotykového displeje nebo 

pomocí hlasových příkazů

Číst a diktovat textové zprávy

Navigace (Google Maps, Apple Mapsú

Všeobecné
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8 reproduktorů

1 USB rozhraní

Klimatizace a topení
Tepelně izolační zasklení Solar Protect v zadní části, silně tónované (70%)

Vícestupňové vyhřívání sedadel ridiče a spolujezdce

Dvouzónová automatická klimatizace, přední, s prachovým a pachovým filtrem

Přídavná klimatizace, zadní

Bezpečnost
Čelní airbag řidiče a spolujezdce (lze deaktivovat)

ABS s ovládáním brzdné síly v zatáčkách a Brzdový asistent

ESP Plus

Dětská pojistka, mechanická

Upozornění na tlak v pneumatikách

Ochrana proti bočnímu nárazu

Bezpečnostní sloupek řízení, výškově a podélně nastavitelný

TCPlus - kontrola trakcese zásahem motoru a brzd

Hlavové airbagy ve 2. a 3. řadě sedadel

Komfort a další výbava
Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním

Sluneční rolety ve 2. řadě sedadel

Sluneční clony, řidiče a spolujezdce, vč. make-up zrcátek

Parkpilot, zadní parkovací asistent s akustickým varovným signálem

Dešťový senzor

Posilovač řízení

Parkovací brzda, ruční

Elektrická okna, přední, s dotykovou funkcí

Komfortní volant, dole zploštělý

Vnější zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná

Ochrana proti vybití baterie

Palubní počítač

Vnější barva
Jada White

Zvedací střecha
Bílá zvedací střecha s panoramatickým výhledem

Vnější výbava
Střešní lišty vpravo a vlevo pro umístění slunečních clon popřípadě markýzy

Nábytek
FLEX (úložná skříň, zadní střešní skříň, korpusová baterie, kuchyňský modul se sporákem, plynovým boxem a 

přívodem vody)

Standartní palubní ovládání

Multifunkční světelná lišta, stmívatelná 

Sendvičová podlaha s povrchem z PVC se snadnou údržbou (vzhled dřeva)

Sedadlo řidiče a spolujezdce s loketními opěrkami lze otočit o 180°

Úložná síť pod zvedacím lůžkem

Odnímatelné prodloužení spací lavice vč. úložné schránky pro stůl

Multifunkční stůl

Čalounění
Harlekin černá
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Příplatková výbava:
kód:

Motorizace

Crosscamp FLEX Opel Zafira 46 636,97 EUR

11691 2,0l 177PS 8stupňový automat s navýšením hmotnosti na 3.100kg 5 472,54 EUR

Sady

11692 Sada Comfort 2 520,17 EUR

Head-UP displej; Parkovací pilot, parkovacíasistent vpředu a vzadu; Kontrola 

mrtvého úhlu; 180° panoramatická parkovací kamera; Multimediální Navi Pro; 

Multifunkční kožený volant; Xenonové světlomety s LED světly pro denní 

svícení; Systém zamykání a startování bez klíče Open & Start

11694 Sada Night 1 343,70 EUR

Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé lesklé barvě; Boční ochranná lišta v 

černé lesklé barvě; Zvedací střecha s panoramatickým výhledem nalakovaná 

černě

Podvozek

11186 Tažné zařízení, odnímatelné 592,46 EUR

Exteriér

11167 Štříbrná metalíza Quarz 637,82 EUR

Kuchyně

9389 Chladící box pevně zabudovaný v zadní skříni (16L) 671,43 EUR

Topení

11606 Naftové nezávislé topení s nástěnným ovládacím panelem 2 015,97 EUR

Elektroinstalace

10329 2 lampičky s USB ve zvedací střeše 150,42 EUR

Ostatní

Homologace CoC 287,00 EUR

Doprava 800,00 EUR

Celkem

s 21% DPH 73 965,46 EUR

bez DPH 61 128,48 EUR
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