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Druh nástavby polointegrovaný

Podvozek Ford Ford Transit snížený podvozek

Motor / převodovka 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 

(160PS)/ automatická

Délka 699 cm

Šířka 233 cm

Výška 299 cm

Vnitřní výška v obytné části 213 cm

Rozvor 3750 cm

Provozní hmotnost 3.072 kg

Celková hmotnost 3.499 kg

Doložnost 427 kg

Počet míst k sezení (spaní) 4 (5) osob
Topení teplovzdušné 6 kW plyn

Obsah lednice (z toho mrazák) 137 (15) l

Obsah nádrže vody vč.bojleru (snížený objem) 115 (20) l

Obsah nádrže odpadní vody 95 l

Baterie 95 Ah

Nabíječka 20 A

Zásuvky 12 V / 230 V /USB 1 / 8 / 4

Garážové dveře vpravo/vlevo 75x115 / cm

Výbava:

Dethleffs Just GO T6815

2,0 l TDCi Ford EcoBlue (160PS) automatická převodovka (12969); Sada Comfort (13247); Potahy 

Salerno (12747); Elektrické sjižděcí lůžko nad sezením (680); Sada pro přípravu (11350); Izolovaná 

nádrž na odpadní vodu (665)

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
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Sériová výbava:

Podvozek Ford

16palcové (236/65 R16) ocelové ráfky s kryty kol

Ford Transit Light nízký rám (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 k) Heavy Duty, 6stupňová manuální 

převodovka

Výbava podvozku Ford

70l palivová nádrž

ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Crosswind Assist, Safety Brake Assist, ochrana proti převrácení v 

kabině řidiče, podpora nouzového brzdění včetně nouzového brzdového světla

Barva exteriéru kabiny Frost White

Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka

Sedadlo řidiče a spolujezdce Captain Chair s dvojitou loketní opěrkou, otočné

Fix&Go Kit (sada na opravu pneumatik)

6ti stupňová manuální převodovka Ford

Rádio audiosystém Ford včetně DAB/DAB+, dálkové ovládání na volantu, hands-free systém, 4 reproduktory a 

anténa

Pohon předních kol

Kožený volant

Lapače nečistot na zadní nápravě

Tempomat

Rozšířená zadní náprava

Vnější vybavení

70 cm široké dveře do obytné části

Tloušťka podlahy: 49 mm, tloušťka boční stěny: 34 mm a tloušťka střechy: 35 mm

Střešní okno 40x40 cm nad sedací částí

EPS izolace nástavby

Moskytiéra pro dveře nástavby

GRP střecha

Velká zadní garáž: pravá garážová vrata s otočným/napínacím zámkem, snížená podlaha(150 kg rozložené 

zatížení), protiskluzový povrch, vyhřívaná, uvazovací lišty, osvětlená, 1x zásuvka 230 V

Nosič zadního světla s 3. brzdovým světlem

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

Okno ložnice vpravo a vlevo

Boční stěny a zadní stěna z odolného HighGloss GRP s hladkým, lesklým povrchem

Přístup do obytné části pohodlným, širokým, elektrickým schůdkem

Vnější design

Vnější lak bílý

Vzhled interiéru

Dřevodekor Noce Nagano

Potahy Ravello

Textilní vybavení

Pevná lůžka s ergonomickými dřevěnými lamelovými rošty a 150 mm silnými 7zónovými prémiovými matracemi 

z materiálu regulujícího klima

Varianty nábytku

Tiché zavírání dvířek horních skříněk (Softclose)

Vyvýšené samostatné postele včetně pohodlných schůdků

Sedací souprava s připevnitelným a rozkládacím stolem a 2 integrovanými 3bodovými pásy

Kuchyně

Gurmánská kuchyně: 2 plotýnkový vařič, prostorné zásuvky, příborová vložka, odpadkový koš a prostorná 

pracovní plocha
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Kolejnicový systém MultiFlex

Chladnička (137 l) do výšky místnosti se samostatnou mrazící přihrádkou a automatickou ochranou baterie 

proti vybití (AES)

Koupelna

Vybaveno skříňkami, úložným prostorem, velkými zrcadly, držáky na kelímky a toaletní papír

Otočná toaleta pro optimální využití prostoru

Topení

Plynové teplovzdušné vytápění 6kW

Topení instalované v sedací části pro optimální distribuci tepla

Elektroinstalace

Baterie nástavby AGM, 95Ah

Stříška s bodovými světly nad dvířky karoserie

Palubní ovládaví panel

Elektroblok EBL s integrovanou přepěťovou ochranou a samostatným proudovým chráničem

LED osvětlení v celém vozidle

Počet zásuvek 1x 12V, 8x 230V, 4x USB

Osvětlení předstanu 12 V

Automatické připojení/odpojení startéru a pomocné baterie a chladničky

Voda

Nádrž na čerstvou vodu v izolované a vytápěné oblasti

Ponorné vodní čerpadlo

Plyn

Úložný prostor pro 2 plynové láhve 11 kg
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Příplatková výbava:
kód:

Motorizace

Just GO T6815 49 747,06 EUR

12969 2,0 l TDCi Ford EcoBlue (160PS), 6 st. automat 3 276,47 EUR

Sady

13247 Sada Comfort 6 721,85 EUR

16" kola Ford z lehké slitiny (černá); Airbag spolujezdce;  Vstupní dveře do 

obýv. prostoru s oknem a centrálním zamykáním vč. zatemění; Výklopné okno v 

T kapotě; Zatemňovací rolety v kabině; Panoramatické oknoi 70x50 cm nad 

sedací soupravou; Přestavba jednolůžka na dvoulůžko; Sedací souprava ve 

tvaru L s volně stojící nohou stolu a 2 integrovanými 3bodovými pásy; Garážové 

dveře vlevo; Potahy Salerno vč. sedadla řidiče a spolujezdce; Nepřímé 

osvětlení povrchu stěny; Nepřímé osvětlení nad horními skříňkami; Vyhřívané 

čelní sklo; Dešťový senzor; Nouzový brzdový asistent - aktivní (na základě 

kamery); Lane Assist s upozorněním na ospalost, asistent dálkových světel a 

asistent jízdy v jízdním pruhu; Asistent světlometů se senzorem den/noc; 

Klimatizace vč. prachového a pylového filtru; Uzamykatelná přihrádka u 

spolujezdce; Vnitřní paket Trend Line; Boční ochranné lišty lakované v barvě 

karoserie; Přední nárazník lakovaný v barvě vozu vč. mlhových světel; Přední 

světlomety se statickým přisvěcováním do zatáček; Vnější zpětná zrcátka 

elektricky nastavitelná a vyhřívaná

11350 Sada pro přípravu 419,33 EUR

Příprava pro solární panel; Příprava pro střešní klimatizaci; Příprava pro satelit; 

Příprava pro couvací kameru; Příprava pro druhou couvací kameru

Design interiéru
12747 Potahy Salerno 0,00 EUR

Varianty nábytku

680 Elektrické sjižděcí lůžko nad sezením 1 595,80 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 76 092,96 EUR

bez DPH 62 886,74 EUR
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