Základní výbava Trend
Podvozek
-

Nastavitelná zpětná zrcátka včetně mrtvého bodu (u polo integrovaných vozidel)
Autobusová optika (u integrovaných vozidel)
Fiat Ducato Common Rail Turbodiesel Euro 6 (88kW/120 PS)
Diesel – filtr pevných částic (DPF)
Přední pohon
Kryty kol
Plechové disky 16“
Plechové disky 15“ (A 5887 a A6977)
Fix Go Kit opravná sada pneu
ABS
ESP
ASR
Hill Holder
Hill Descent Control
Přerušení přívodu paliva při kolizi
Imobilizér
Denní svícení integrované ve světlometech
Airbag řidiče
Elektrické ovládání oken kabiny (u integrovaných vozidel ve spojení s dveřmi řidiče)
Sada pro poruchy
Automatická převodka a motorizace 160/180 PS včetně boosteru
Elektricky stavitelné a vyhřívané zrcátka s integrovaným blinkrem (ne u I)
Chladič přídavně chráněn mřížkou (u integrovaných vozů)

Nástavba
-

Tloušťka podlahy = 49 mm, boční stěny = 34 mm a střecha = 35 mm (u I/T)
Tloušťka podlahy = 42 mm, boční stěny = 34 mm a střecha = 35 mm (u A)
Pilotní sedačky: integrované opěrky hlavy, 2 područky, otočné, stavitelné (výška, sklon)
Dvojitá podlaha částečně přes celou šíři vozidla (A 7877-2)
Hubbet (I)
Výškově stavitelné královské lůžko (u T/I 7057 DBL)
Nosič zadních světel s integrovaným osvětlením (Led pásek) a 3.brzovým světlem
Garáž: 2. garážové dveře s jednoručním ovládáním (u Alkoven volitelné) (150 kg plošné zatížení)
Vyhřívaná garáž s upínacím lištami, osvětlená, 1x230 V zásuvka
Dveře nástavby: Široké vstupní dveře 70 cm
Střešní okno nad sezením 40x40 cm
Zatemňovací roletky kabiny (u I)
Okno alkovny vpravo (A)
Střešní okno v kabině (u T)

Technika nástavby
-

Skříňka plynových lahví 2 x 11 kg
Spínací automatika startovací a nástavbové baterie a ledničky
EBL
Baldachýn s osvětlením nad vstupními dveřmi nástavby
Čistá a odpadní voda ve dvojité podlaze (izolace) (A 7877-2)

Kuchyň
-

3-hořákový sporák, skříňka s měkkými dorazy Soft Close
Veliká lednice ze separátním mrazákem a automatickou volbou energie (AES) (ne u T/I 1)
Rozšíření pracovní plochy (sklopný,T/I 6557 DBM a T/I 6617 EB)

Koupelna / WC
-

Skříňky, odkládací prostory, háčky, velké zrcadlo
Výškově stavitelná sprchová armatura (dle půdorysu)
Dřevěný rošt ve sprše (ne T/I 7057DBL, A 5887 a A7877-2)
Kazetové WC otočné s elektrickým splachováním u (t/I 6717 EB, A5887, A6977)

Komfort bydlení
-

AirPlus zadní odvětrání skříněk zamezení výskytu kondenzované vody
Pevná lůžka s dřevěným laťkovým roštem a 7 zónovými matracemi s klima regulačního materiálu
Dvířka horních skříněk s měkkým dorazem (Soft close)
Palanda nosnost do 100 kg
Šatna s praktickými regály v horní části

-

Šatna vlevo a vpravo vedle Královského lůžka

Nábytek / Potahy
-

-

Nábytek Alkovny: Virginia Eiche
Potahy Alkovny:
o Torcello
o Gresso
o La rocca
Nábytek T/I: Topaz Apfel
Potahy T/I:
o Torcello
o Talk

