
Druh nástavby polointegrovaný

Podvozek Ford Ford Transit snížený podvozek

Motor / převodovka 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 

(160PS)/ automatická

Délka 736 cm

Šířka 233 cm

Výška 299 cm

Vnitřní výška v obytné části 213 cm

Rozvor 3954 mm

Provozní hmotnost 3499 kg

Celková hmotnost 2880 kg

Doložnost 619 kg

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

Obsah lednice (z toho mrazák) 142 (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 95x115 / 95x95 cm

Výbava:

Dethleffs Just GO T7055 EB

Sada Comfort (13247); Potahy Salerno (12747); Elektrické sjižděcí lůžko nad sezením (680); 

6stupňová automatická převodovka; 2,0 l TDCi Ford EcoBlue (160PS)



Sériová výbava:

Podvozek Ford
Výkonný motor 2,0 l s výkonem 130 k (96 kW) a nejnovější emisní normou EURO VI-E

Ocelové disky 16" s kryty kol

Výbava podvozek Ford
Airbag řidiče s spolujezdce

Tempomat

Vnější zpětná zrcátka ručně nastavitelná

Příprava pro rádio vč. reproduktorů v kabině řidiče

Audiosystém Ford,rádio s DAB+ s ovládáním na volantu

Ergonomická, pilotní otočná sedadla řidiče a spolujezdce s integrovanou opěrkou hlavy, nastavení výšky a 

sklonu, 2 loketní opěrky; OEM potah

ABS; EBD (elektronický rozdělovač brzdné síly)

ESP; TCS; Asistent rozjezdu do kopce; Asistent bočního větru; Asistent sjezd z kopce; Bezpečnostní brzdový 

asistent; Systém ochrany při převrácení; Podpora nouzového brzdění vč. nouzové brzdové světlo; Stabilizace 

přívěsu

Asistent jízdních pruhů a dálkových světel

Asistent světlometů se senzorem den/noc

Stěrače s dešťovým senzorem 

Klimatizace kabiny řidiče

Nový design osvětlení zadní části vozu

Zatemňovací rolety v kabině.

Velké střešní okno v kabině
Podvozek v bílé barvě

Rozšířená zadní náprava

Snímač obsazenosti sedadel řidiče a spolujezdce

TSA (asistent stability přívěsu)

Zadní garážová vrata s novým otočným / napínacím uzávěrem

Zadní garáž s protiskluzovým povrchem

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

Izolace nástavby EPS

Nástavbové dveře šíře 70 cm se síťkou proti hmyzu

Střecha z GFK

70 cm široké vstupní dveře se síťkou proti hmyzu
Panoramatické střešní okno 70x50 cm v obytném prostoru

Velká garáž, kompatibilní s elektrokoly, s protiskluzovým povrchem

Druhá zadní garážová vrata vlevo – usnadňují nakládání.
Technologie nástavby Lifetime: osvědčená spolehlivá kontrukce podlahy a nástavby s výbornou izolací

Design interiéru

Speciální potahy SALERNO

Sedadlo řidiče/spolujezdce v barevním designu jako je obývací pokoj

Light Moments Světelná kompozice pro nádhernou atmosféru.

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

materiálu

Varianty nábytku

Bezúchytkové dvířka horních skříněk s technologií soft-close



Sezení ve tvaru L se samostatně stojícím stolem - skvělé pro umístění nohou.

Výškově nastavitelná manželská postel Queen (DBL)
Velká šatní skříň se 2 zrcadlovými dveřmi, šatní tyčí a praktickými policemi na prádlo

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)

Funkční 2 plotýnkový vařič (ohniska jsou srovnatelně použitelnější než u 3 plotýnkového) s malým plynovým 

boxem v kuchyni

Koupelna
Otočný sprchový panel pro optimální využití místa

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



Příplatková výbava:
kód:

Motorizace

Ford Transit snížený podvozek 52 738,23 EUR

2,0 l TDCi Ford EcoBlue (160PS)

6stupňová hydrodynamická automatická převodovka 3 109,23 EUR

Sady

13247 Sada Comfort 6 836,12 EUR

Vyhřívané čelní sklo; Dešťový senzor; Asistent pro denní svícení; Asistent 

nouzového brzdění; Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu; Asistent 

dálkových světel; 16" kola z lehké slitiny (černá); Klimatizace; uzamykatelná 

přihrádka v palubní desce; Vnitřní paket Trend Line; Boční lišty a nárazník 

lakové v barvě vozu; Mlhovky; Světla se statickým natáčením do zatáček; 

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektronicky nastavitelná; Airbag spolujezdce; 

Vstupní dveře do obýv. prostoru s oknem a centrálním zamykáním; T-spoiler s 

oknem; Zatemňovací roleta v kabině; Okno Midi-Heki 70x50 cm nad sedací 

soupravou; Přestavba jednolůžka na dvoulůžko; Pohovka ve tvaru L; Garážové 

dveře vlevo; Ambientí osvětlení; Potahy Salerno

Design interiéru
12747 Potahy Salerno 0,00 EUR

Varianty nábytku

680 Elektrické sjižděcí lůžko nad sezením 1 275,44 EUR

Ostatní

Homologace CoC 159,00 EUR

Doprava 800,00 EUR

Celkem

s 21% DPH 78 550,80 EUR

bez DPH 64 918,02 EUR


