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Druh nástavby integrovaný

Podvozek Fiat Ducato 2021

Motor / převodovka 2,3 MultiJet 103 kW (140 

PS)/manuál

Délka 698 cm

Šířka 232 cm

Výška 293 cm

Vnitřní výška v obytné části 213 cm

Rozvor 4040 mm

Provozní hmotnost kg

Celková hmotnost 3.499 kg

Doložnost kg

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

Topení Truma Combi 6G

Obsah lednice (z toho mrazák) 167 (29) l

Obsah nádrže vody vč.bojleru (snížený objem) 122 (20) l

Obsah nádrže odpadní vody 92 l

Baterie 95 Ah

Nabíječka 18 A

Zásuvky 12 V / 230 V 1 / 2

garážové dveře vpravo/vlevo 95x110 / 75x80 cm

Výbava:

Sunlight i67S

Sunlight i67S Fiat Ducato MultiJet 2,3l - 103 kW (140 PS) EURO 6; Ocelové ráfky Fiat 16" včetně 

krytů kol; Nádrž na naftu 90 l; Příprava pro couvací kameru; Fiat Chassis – Paket (Integrované); 

Basic – Paket (I); Paket All in One; Potahy Maui Beach; Izolovaná nádrž na odpadní vodu; Druhé 

dveře úložného prostoru; Přestavba jednolůžka na dvoulůžko; Sprchový rošt; Velká lednička 167 l s 

oddělenou mrazící přihrádkou 29 l

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

Podvozek

Fiat Ducato 2,3 Multi Jet, 96 kW/130 PS, Motor EURO 6

Rozšířená zadní náprava

Přední pohon

Denní svícení

ABS/EBD

Airbag řidiče

Elektricky ovládaná okna v kabině

Centrální zamykání kabiny (polointegrované + alkovny)

Panoramatické čelní okno (u integrovaných)

Elektricky vyhřívaná, stavitelná zrcátka (Alkovny + polointegrované)

Nárazníky v barvě vozidla (pro integrované)

Fix and Go Kit (Opravná sada)

Držák nápojů

Zadní a přední stabilizace nápravy

Kotoučové brzdy, Vytápění kabiny, otáčkoměr, servořízení, imobilizér, 3-bodové bezpečnostní pásy

15´´ Fiat plechová kola

Držák na tablet + USB port

Sedačka řidiče a spolujezdce s područkami (čalouněné)

Sedačka řidiče a spolujezdce potažená v barvě interiéru

Otoče u řidiče a spolujezdce (u polointegrovaných a integrovaných vozů)

Sedačka řidiče stavitelná, výška sklon (volitelné u spolujezdce)

Nástavba

Střecha a zadní stěna nástavby laminátová GFK

Boční stěny z hladkého hliníkového plechu

Tloušťka střechy a stěn: 34 mm, podlaha: 41 mm

3 dílný nosič zadních světel s integrovanými světly

Žaluzie v kabině

Vysoce kvalitní vstupní dveře nástavby s ergonomickými držáky

Moskytiéra ve dveřích nástavby

Dvojitá výklopná okna s roletkami a síťkami proti hmyzu (vyjma koupelny)

Střešní okna z matného plexiskla se síťkou proti hmyzu

Elektricky ovládaný vstupní schůdek

Veliká garáž, upevňovací lišty a osvětlení

Těsnění ve všech dveřích a dvířkách

Doložnost garáže až 150 kg

Komfort bydlení

Ergonomicky přizpůsobené polstrování pro více komfortu sezení

Kvalitní matrace

Odnímatelné potahy matrací (možnost praní)

Dřevěné rošty lůžek (u všech pevných lůžek)

Spouštěcí lůžko

Komfortní alkovna s bočním oknem vpravo, výdechy teplého vzduchu, světlá výška 72 cm, velikost lůžka 

210x160 cm.

Bezpečnostní sítě, palandy, alkovny a spouštěcí lůžka

Velkorysé úložné prostory

Odvětrání střešních skříněk

Dekor nábytku Sensual Oak a Cosy White

Podlaha se vzhledem parket (PVC)

Palubní technika

Vrchní skříňky s integrovaným LED osvětlením

AGM baterie nástavby 95 AH

Bord-Control-Panel – ukazatel kapacity baterií a množství vody
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Automatické spínání motorové a nástavbové baterie a ledničky

El.nabíjení nástavbové a motorové baterie 12 V / 18 A

CEE přípojka 230 V s bezpečnostní jističem

FI - ochranný jistič

LED denní svícení

USB

Nepřímé osvětlení LED

Topení/Plyn

Skříňka plynových lahví 2 x 11 kg

Truma Combi 6 kW plynové topení s integrovaným 10 l bojlerem

Plynové ventily snadno přístupné

Jednopáčkové baterie vody

Kuchyň

Ergonomicky uspořádaná kuchyň s odkládací plochou

Velké šuplíky s měkkými dorazy

3 hořákový sporák se skleněným krytem

Kulatý dřez nerezový se skleněným černým krytem

Nádrž čisté vody 122 l (vč.bojleru), Odpadní voda: 92 l

113 l lednička včetně 14 l mrazáku s automatickým přepínáním energie (AES)

LED osvětlení

Koš na odpadky

Šuplík na příbory

Koupelna / WC

Kazetové WC otočné s elektrickým splachováním

Větrací okno s moskytiérou

Velká zrcadla

Šatní tyč ve sprše

Sprcha se záclonou

Výškově stavitelná armatura sprchy

Skříňky a úložné regály, zrcadlo LED osvětlení

Vnitřní výbava

Potahy: Macadamia (kostka) nebo Maui Beach
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Příplatková výbava:
kód:

Motorizace

350 Sunlight i67S Fiat Ducato MultiJet 2,3l - 103 kW (140 PS) EURO 6

360 Ocelové ráfky Fiat 16" včetně krytů kol

370 Nádrž na naftu 90 l

430 Příprava pro couvací kameru

Pakety

450 Fiat Chassis – Paket (Integrované)

Manuální klimatizace v kabině ; ESP s trakcí; Airbag spolujezdec; Sedačka 

spolujezdce výškově stavitelná; Tempomat; Příprava rádia včetně antény

460 Basic – Paket (I)

Panoramatické střešní okno nad sezením; Střešní okna (40x40, průhledné); 

Plastová stěna sprchy; Dřevěný rošt sprchové vaničky; Zrcadlo s nepřímým 

osvětlením a háčky; Sedačky s područkami; Přidaná zásuvka ve skříňce 

kuchyně; Zásuvka v garáži; Levé vstupní dveře řidiče; Střešní okno nad 

stahovací postelí (40x40cm)

470 Paket All in One

Markýza 5m; Držák pro 3 kola

Design interiéru

400 Potahy Maui Beach

380 Izolovaná nádrž na odpadní vodu

390 Druhé dveře úložného prostoru

410 Přestavba jednolůžka na dvoulůžko

420 Sprchový rošt

440 Velká lednička 167 l s oddělenou mrazící přihrádkou 29 l

Ostatní

Homologace CoC

Doprava

Celkem

s 21% DPH 2.005.321,- CZK

bez DPH 1.657.290,- CZK
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