600

600L

630

37.612,- €

39.554,- €

43.713,- €

599 / 205 / 258

599 / 205 / 258

636 / 205 / 258

190

190

190

Peugeot-2000/2500-Fiat

Peugeot-2000/2500-Fiat

2500

3000

3000

3000

4035

4035

4035

2,2L Mjet 81kW/110PS

2,2L Mjet 81kW/110PS

2,2l Mjet 96kW/130PS

3,3t / 3,5t

3,3t / 3,5t

3,5t Heavy / 3,5t

2840 / 2932

2850 / 2942

2950 / 3022

460 / 568

450 / 558

550 / 478

obytný automobil VANTourer
technická data

základní cena od

délka / šířka / výška (cm)
vnitřní výška (cm)
povolená hmotnost přípojného bržděného vozidla (kg)
Fiat Ducato Maxi Chassis (příplatek 620,- €)
rozvor (mm)
motor - Peugeot (základní varianta)
chassi Peugeot / chassi Fiat
hmotnost (kg) - provozní Peugeot / Fiat
užitečné zatížení - doložnost (kg) Peugeot / Fiat
hmotnost (kg) - největší techn.přípustná

3300

3300

3500

možnost zvýšení max.hmotnosti na (kg)

3500*

3500*

-

4

4

4

Truma Combi 4

Truma Combi Diesel D6

Truma Combi 6

81 / 6 - absorpční

65 - kompresorová

81 / 6 - absorpční

110 / 20

110 / 20

110 / 20

- odpadní voda

100

100

100

- WC

18

18

18

2 x 11kg

1 x 11kg

2 x 11kg

ano

ano

ano

baterie (Ah/A)

95 / 18

95 / 18

95 / 18

zásuvky 230V / 12V / USB

1/3/1

1/3/1

1/3/1

počet osob na jízdu
topení
objem (l) lednice / z toho mrazák
objem nádrží (l) - čistá voda (redukovaná)

schránka na plynové láhve
otočné sedáky řidiče a spolujezdce

Uvedené ceny jsou ceny základních modelů v €, včetně 21% DPH.
* doplňková příplatková výbava
** není možné u Heavy a Maxi Chassis

sériová výbava - ACTIV (Peugeot)
ABS, ESP, ASR, Hill Holder, airbag řidiče a spolujezdce
předpříprava pro rádio vč. 2 reproduktorů, výškově nastavitelné sedáky
řidiče a spolujezdce, denní svícení, elektrické stahování oken, izolační
thermo clona v kabině, 90l nádrž na naftu, servořízení, centrální zamykání,
elektrický nástupní schůdek, stůl (bez prodloužení), potahy v kombinaci umělá
kůže-látka v kabině i nástavbě, výklopná okna vpravo vzadu a v koupelně,
úložné skříňky s variabilním členěním, úchytná oka v zadním úložném prostoru,
lednička 81l (65 l u 600L), nádrž na čistou vodu 110l, LED osvětlení vnitřního
prostoru, velká kuchyňská pracovní plocha, 4 zásuvky

ACTIV CHASSISPAKET (pouze Peugeot)

1 617 €

manuální klimatizace kabiny, el. Nastavitelná a vyhřívaná zrcátka, 120 l nádrž

na naftu, předpříprava pro rádio

ACTIV PLUSPAKET (pouze Peugeot)

2 023 €

zatemnění kabiny, elektropaket 2x 230V + 2x 12V, přídavné repro v nástavbě,
možnost rozšíření bočního sezení, moskytiéra v posuvných dveřích, připravená
kabeláž pro SAT/solat/couvací kameru, 3.lůžko s matrací (180x60cm) včetně
prodloužení stolu (kromě 600L), kapsáře vpředu a vzadu (kromě 600L), GRIP
Control vč. Hill Descent, polepy jako Comfort a Prime, tempomat

výbava - COMFORT (Fiat)
obshauje výbavu ACTIV + následující doplňky
ESC/ASR,ALC,MSR,HBA s Hill Holder a přídavným Traction + a Hill Descent
Control, předpříprava pro rádio vč. 2 + 2 repro v nástavbě, Cup Holder
venkovní zrcátka elektricky naklápěná a vyhřívaná, rozpojovač baterie,
16" kola, kožený volant a řadící páka, 9 zásuvek, REMIS zatemnění kabiny,
tempomat, nádrž na naftu 120l, "budíky" přístrojové desky s chromovými
rámečky, dálkové ovl. na volantu, mlhovky, automatická klimatizace kabiny,
chladící přihrádka pro 1,5l láhve, potahy v kombinaci látka x umělá kůže,
možnost rozšíření sezení, přídavná postel s polstrováním (180 x 60cm),
jídlní stůl s prodloužením, moskytiéra v posuvných dveřích nástavby
kapsáře vpředu a vzadu

výbava - PRIME (Fiat)
výbava COMFORT + následující doplňky
16" ALU kola, černá přední maska, přední nárazníky v barvě vozu **,
lakované kliky v barvě vozu, originál Fiat LED denní svícení, LED lampičky
v nástavbě

