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CENOVÁ NABÍDKA

VOZIDLO:

Fiat Ducato XGO 95p Plus - model 2022
STRUČNÝ POPIS:
Moderní plně vybavený
polointegrovaný obytný vůz na
podvozku Fiat Ducato s designovým
packetem. Hlavními přednostmi tohoto
vozu je prostorná obytná část, výkonný
motor, a 6-ti stupňová manuální
převodovka. V zadní část vozu jsou 2
oddělená lůžka s možností spojení v
opravdu prostorné letiště pro 3! WC i
koupelna jsou navzájem oddělené.
Varianta "Plus" je navíc vybavena
velkou postelí s elektrickým pohonem v
přední části.
MOTOR:

VÝROBCE:

MODELOVÝ ROK:

1. REGISTRACE

Fiat Ducato - 2.2 Mjet, 140 k

LUANO CAMP, It. 2022

neregistrováno

ROZMĚRY V M:

MÍST NA JÍZDU:

MÍST NA SPANÍ:

STAV:

NAJETO KM:

2,34/ 2,93/ 7,41

5 osob

5 - 6 lůžek

NOVÉ

0

VÝBAVA KABINY:

Manuální klimatizace, tempomat, elektricky ovládáná zrcátka, elektrické stahování oken, centrální
zamykání, 2x airbag, ABS, ESP
VÝBAVA OBYTNÉ NÁSTAVBY:

2 oddělená podélná lůžka s možností spojení v jedno velké "letiště" až pro 3 osoby v zadní části, 2 lůžka na
elektricky ovládané stahovací posteli nad prostorem jídelny, 1 rozkládací lůžko v prostoru jídelny, šuplíky s
dojezdy, integrované LED pásky v interéru, nádrž na pitnou vodu 100 litrů, topení a ohřev vody Truma
Combi C4 (bojler 10 litrů), vyhřívaná nádrž na odpadní vodu 120 litrů, Chemické WC s kazetou na 17 litrů,
automatická lednice trojkombinace (plyn/ 12 V/ 220 V) o objemu 141 litrů, 3 plotýnkový plynový vařič, sítě
proti hmyzu na všech oknech všetně střešních, síť proti hmyzu na vstupních dveřích, velikost dvířek garáže
900x750, venkovní LED osvětlení
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ ZAHRNUTÉ V CENĚ:

motorová klimatizace, tempomat, sítě proti hmyzu, elektrická zrcátka, postrování z ekokůže (Pelle
Marrone), elektricky ovládané stahovací lůžko, velká lednice 141 l, výkon 140 koní
PRODEJNÍ CENA VČETNĚ DPH:

PRODEJNÍ CENA BEZ DPH:

1 458 534 Kč

1 205 400 Kč

DOOBJEDNEJTE SI:
markýza 3 - 4 m, nosič na jízdních kol, bezpečnostní sejf, elektrické kabely a redukce, plynové láhve a plynový alarm,
solární panel, TV (smart TV), satelit, multimediální autorádio s displejem, couvací kamera a další

