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Druh nástavby vestavba

Podvozek Peugeot Boxer

Motor / převodovka BlueHDi 2,2 l 165 PS / 

manuální

Délka 636 cm

Šířka 205 cm

Výška 265 cm

Vnitřní výška v obytné části 190 cm

Rozvor 404 cm

Provozní hmotnost 3.180 kg

Celková hmotnost 3.499 kg

Doložnost 319 kg

Počet míst k sezení (spaní) 4 (3) osob
Topení Plynové topení Combi 4

Obsah lednice (z toho mrazák) 84 (6,1) l

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

Obsah nádrže odpadní vody 90 l

Baterie 105,95,95 Ah

Nabíječka 20 A

Zásuvky 12 V / 230 V /USB 1/2/4

Výbava:

Dethleffs Globetrail 640

Potahy Camino (12429); Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 165 PS) (12893); Artense Grey Metallic 

(10943); Přídavné okno (354); Dodatečné 3. lůžko (1944); Automatické přepínaní plynových lahví vč. 

nárazového senzoru (1577); 2. nástavbová baterie 95 Ah (830); Mlhovky (1426); Bezpečnostní paket 

(11060); Automatická klimatizace kabiny (1429); Asistent mrtvého úhlu (11058)
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Sériová výbava:

Základní vozidlo Peugeot
Hliníkové disky 16"- černá matná

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l/140 HP)

Základní výbava vozu Peugeot
Baterie 105 Ah

Airbag spolujezdce

Výškově nastavitelné sedadlo 

Otočné kapitánské křeslo s loketními opěrkami

Tempomat

Držák nápojů

DAB střešní anténa s reproduktorem a přípravou pro rádio

Nádrž na naftu 90 litrů

ESP

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Elektricky ovládaná okna

Sedadlo řidiče/spolujezdce z látky jako obývací pokoj

Sedadlo řidiče/spolujezdce otočné, sedadlo řidiče také výškově nastavitelné

Airbag řidiče

Klimatizace kabiny

Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem

Držák na tablet a smartphone

LED světla pro denní svícení (Globetrail 640)

Kožený volant a hlavice řadicí páky

Sada na opravu pneumatik Fix & Go

Posilovač řízení

Techno Trim: Hliníkové aplikace na větracích otvorech

USB nabíjecí port

Centrální zamykání

Centrální odkládací schránka

Barvy exteriéru Peugeot
Ledově bílá

Lakovaný nárazník v barvě karoserie

Exteriér
Střešní okno Midi-Heki 70 x 50 cm nad sedací částí se síťkou proti hmyzu a zatemňovací roletou

Střešní okno Mini-Heki 40 x 40 cm v zadní části s ochranou proti hmyzu a zatemňovací roletou

Střešní poklop v koupelně s integrovanou sítí proti hmyzu

Elektrický vstupní schůdek

Okno se sítí proti hmyzu a zatemňovací roletou v koupelně

Okno se síťkou proti hmyzu a zatemňovací roletou vzadu vpravo

Okna se sítěmi proti hmyzu a zatemňovacími roletami v zadních dveřích

Okna se síťkami a zatemňovacími žaluziemi v kuchyni a u sezení

Vstupní dveře s moskytiérou

Markýza

Rámová okna

Příprava solárních panelů

Osvětlení markýzy

Interiér
Kombinace 2 plotýnkové varné desky a dřezu s elektrickým zapalováním

2x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 12 V, 1x dvojitá USB zásuvka

Záruka těsnosti 6 let

Palubní ovládací panel s indikací všech úrovní naplnění a kapacity baterie
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Příď s prostorným úložným prostorem nad kabinou

CEE externí připojení na 230 V s jističem

Otočné prodloužení stolu

Sprchové vybavení (výsuvná sprchová hlavice, sprchový závěs, držák sprchy, háček na ručník)

Elektrická nabíječka nástavby a autobaterie 12 V / 18 A (udržovací nabíjení)

Ergonomicky uspořádaná kuchyně s velkorysou pracovní plochou

Ergonomicky tvarované čalounění pro větší pohodlí při sezení

Koberec kabiny

Sklopná ochranná clona v kabině řidiče: čelní sklo

Sklopná ochrana soukromí v kabině řidiče: boční okna

Keramické umyvadlo

Flexibilní světelný pás, lampičky lze libovolně umístit

Plynové uzavírací ventily jsou snadno dostupné a centrálně umístěné

Prostorné zásuvky s výsuvem Servosoft

Velkorysý úložný prostor v koupelně

Velkorysý úložný prostor a úložné možnosti

Zadní lůžko se sklopným lamelovým roštem

Zadní úložný prostor se 4 integrovanými poutacími oky

Nepřímé osvětlení, stmívatelné

Inovativní výsuv pod zadním lůžkem

Isofix pro jedno sedadlo

Příprava pro couvací kameru

Kazetový záchod

Komfortní sedací souprava s boční stěnou potaženou látkou

Kompresorová chladnička 84 l včetně mrazícího oddílu 6,1 l

LED trubice v kuchyni

Výkonná, bezúdržbová pomocná baterie (95 Ah)

Vypínače osvětlení optimálně rozmístěné ve vozidle

Dekor nábytku Noce Nagano

Platforma sedací skupiny s nepřímým osvětlením (automaticky s otevíráním dveří)

Platforma sedací skupiny s integrovaným úložným prostorem

Přepážka včetně žebříku na zadní dvoulůžko

Úložný prostor pro plynové láhve o hmotnosti náplně 11 kg: 2 kusy

TV příprava 12 V, SAT připojení, TV držák

Koberec na platformě (spojený, volně položený)

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

Potahy Camino

Přídavná dvojitá USB zásuvka vpředu vlevo

Topení

Standardní ovládací panel pro ohřívač CP Classic, analogový

Teplovzdušné vytápění 4 kW s bojlerem
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Příplatková výbava:
kód:

Motorizace

Globetrail 640 50 587,39 EUR

12893 Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 165 PS) 2 268,07 EUR

1426 Mlhovky 167,23 EUR

Sady

11060 Bezpečnostní paket 1 007,56 EUR

Asistent nouzového brždění s detekcí chodců a cyklistů, varování před 

opuštěním jízdního pruhu, dešťový a soumrakový senzor,rozpoznávání 

dopravních značek, systém automatického stmívání

Exteriér

10943 Artense Grey Metallic 797,48 EUR

354 Okno se sítí proti hmyzu a zatemňovací roletou, vzadu vlevo 419,33 EUR

Elektroinstalace

1429 Automatická klimatizace kabiny 419,33 EUR

11058 Asistent mrtvého úhlu 671,43 EUR

830 2. nástavbová baterie 95 Ah 360,50 EUR

Varianty nábytku

1944 Dodatečné 3. lůžko 419,33 EUR

12429 Potahy Camino 0,00 EUR

Plyn

1577 Automatické přepínaní plynových lahví vč. nárazového senzoru 419,33 EUR

Ostatní

Homologace CoC 159,00 EUR

Doprava 800,00 EUR

Celkem

s 21% DPH 70 780,14 EUR

bez DPH 58 495,98 EUR
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