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Druh nástavby polointegrovaný

Podvozek Fiat Ducato Light

Motor / převodovka MultiJet 160 (2,2 l / 160 PS)/ 

automatická

Délka 741 cm

Šířka 233 cm

Výška 294 cm

Vnitřní výška v obytné části 213 cm

Rozvor 4035 mm

Provozní hmotnost 3.108 kg

Celková hmotnost 3.499 kg

Doložnost 391 kg

Počet míst k sezení (spaní) 5 (5) osob
Topení teplovzdušné 6kW G

Obsah lednice (z toho mrazák) 142 (15) l

Obsah nádrže vody vč.bojleru (snížený objem) 116 (20) l

Obsah nádrže odpadní vody 90 l

Baterie 95 Ah

Nabíječka 20 A

Zásuvky 12 V / 230 V /USB 1 / 8 / 4

Výbava:

Dethleffs Just T7052 EB

Potahy Metropolitan (11302); Fiat Ducato MultiJet 160 (2,2 l / 160 PS), automatická převodovka 

(12260); Elektrické sjižděcí lůžko nad sezením (680); Izolovaná nádrž na odpadní vodu (665); Tažné 

zařízení  (273); Dodatečné místo k sezení (435); Úchyty dětských sedaček pro 3. a 4. sedadlo proti 

směru jízdy ISOFIX (8125); Další okno v koupelně (372)

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

dethleffs@kov.cz



Sériová výbava:

Podvozek Fiat
Fiat Ducato Light, nízko uložený rám (nejv. povolená hmotnost 3.499 kg)

Fiat Ducato MultiJet 120 (2,2 l / 120 PS)

Ocelové disky 15" s kryty kol

Výbava podvozek Fiat
6stupňová manuální převodovka

ABS / EBD (elektronický rozdělovač brzdné síly)

Anténa rádia DAB+ integrovaná v pravém zpětném zrcátku

Asistent automatického nouzového brždění

Asistent pro kompenzaci bočního větru

Denní svícení integrované se světlometem

Držák nápojů uprostřed přístrojové desky

ESP vč. ASR, Traction Plus, Hill Holder a Hill Descent Control

Imobilizér

Lakované nárazníky v bílé barvě

Manuální klimatizace v kabině řidiče

Naftová nádrž 75 l vč. 19 l nádrže na AdBlue

Nastavení výšky a sklonu sedadla a dvě loketní opěrky pro sedadla řidiče a spolujezdce

Ochranné zástěry na zadní nápravě

Pilotní sedadlo pro řidiče a spolojezdce, otočné

Podvozek v bílé barvě

Přední pohon

Příprava pro rádio vč. reproduktorů v kabině řidiče

Rozšířená zadní náprava

Snímač obsazenosti sedadel řidiče a spolujezdce

TSA (asistent stability přívěsu)

Tempomat

Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče

Zpětné zrcátko el. nastavitelné a vyhřívané vč. zrcátka pro mrtvý úhel, s integrovaným blinkrem

Vnější výbava
Boční stěny a zadní stěna z odolného HighGloss GFK s hladkým, lesklým povrchem

Izolace nástavby EPS

Moskytiéra pro dveře nástavby

Nosič zadních světel s 3. brzdovým světlem

Nástavbové dveře s oknem a zatmívací roletou, centrální zamykání (vč. dveří kabiny řidiče)

Nástavbové dveře šíře 70 cm

Panoramatické střešní okno 70x50 cm v obytném prostoru

Střecha z GFK

Technologie nástavby Lifetime: osvědčená spolehlivá kontrukce podlahy a nástavby s výbornou izolací

Velká zadní garáž: dvoje garážové dveře s otočným/utahovacím zámkem, snížená záď (150 kg plošné 

zatížení), neklouzavý povrch, vyhřívání, upínací lišty, osvětlení, 1x zásuvka 230 V

Výklopné okno v T-spoileru nad kabinou

Vnější design
Vnější lak nástavby v bílé barvě

Design interiéru
Dekor dřeva Rosario Cherry

Potahy Metropolitan

Textilní výbava
Pevná lůžka s ergonomickými rošty a 15 cm vysokými 7zónovými matracemi Premium z termoregulačního 

materiálu
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Varianty nábytku
Pohodlné sezení Lounge s volně stojící, pevnou nohou stolu

Tiché zavírání dvířek horních skříněk (Softclose)

Vysoká jednolůžka vč. pohodlných schůdků

Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko

Kuchyně
Gurmánská kuchyně: dvouhořákový vařič, velké zásuvky, zásuvka na příbory, odpadkový koš a velká pracovní 

plocha

Kolejnicový systém MultiFlex

Vysoká lednička (142 l) se samostatnou mrazící přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES)

Koupelna
Sprchový rošt

Velká prostorná koupelna s oddělenou sprchou a toaletou, zavírací dveče do obytného prostoru

Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, velkými zrcadly, držákem na kelímek a toaletní papír

Topení
Teplovzdušné topení 6 kW s bojlerem

Vyhřívání instalované v sezení, pro optimální rozložení tepla

Elektroinstalace
Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi

Baterie nástavby AGM, 95Ah

Elektroblok EBL s integrovanou přepěťovou ochranou a samostatným proudovým chráničem

LED osvětlení v celém vozidle

Osvětlení předstanu 12 V

Palubní ovládaví panel

Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku

Voda
Nádrž na pitnou vodu v izolované a vyhřívané části

Ponorné čerpadlo

Plyn
Schránka na plynové lahve 2x 11 kg
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Příplatková výbava:
kód:

Motorizace

Just T7052 EB 58 738,66 EUR

12260 Fiat Ducato MultiJet 160 (2,2 l / 160 PS); automatická převodovka 5 533,00 EUR

273 Tažné zařízení 1 469,75 EUR

Design interiéru

11302 Potahy Metropolitan 0,00 EUR

Varianty nábytku

435 Dodatečné místo k sezení 587,39 EUR

680 Elektrické sjižděcí lůžko nad sezením 1 595,80 EUR

8125 Úchyty dětských sedaček pro 3. a 4. sedadlo proti směru jízdy ISOFIX 293,28 EUR

Koupelna

372 Další okno v koupelně 192,44 EUR

Voda

665 Izolovaná nádrž na odpadní vodu 167,23 EUR

Ostatní

Homologace CoC 159,00 EUR

Doprava 800,00 EUR

Celkem

s 21% DPH 84 139,23 EUR

bez DPH 69 536,55 EUR
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