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CENOVÁ NABÍDKA

VOZIDLO:

Ford Transit nobel ART A-9000 - model 2019
STRUČNÝ POPIS:
Moderní plně vybavený obytný vůz s
alkovnou na podvozku Ford Transit.
Hlavními přednostmi tohoto vozu jsou
prostorná obytná část, výkonný motor,
6-ti stupňová manuální převodovka, a
opravdu velkorysá garáž. V zadní části
vozu jsou lůžka pro 2 osoby, 2 jsou v
prostorné alkovně a další 2 osoby
ulehnou v prostoru jídelny na skládací
lůžku. Přestože se WC nachází v
prostoru koupelny je od sprchového
koutu odděleno skládací přepážkou.
MOTOR:

VÝROBCE:

MODELOVÝ ROK:

1. REGISTRACE

Ford Transit- 96 kW / 130 k

Trigano, Itálie

2018

4/2019

ROZMĚRY V M:

MÍST NA JÍZDU:

MÍST NA SPANÍ:

STAV:

NAJETO KM:

7,12/ 2,31/ 3,2

6 osob

6 lůžek

OJETÉ

52 000

VÝBAVA KABINY:

6 rychlostní převodovka, elektrické stahování oken, elektricky ovládaná zrcátka, centrální zamykání, ABS,
ESP, 2x airbag, tempomat, palubní počítač, manuální klimatizace, originální multimediální centrum Ford
(autorádio) s Bluetooth a USB, mlhová světla, kožený multifunkční volant, LED denní svícení
VÝBAVA OBYTNÉ NÁSTAVBY:

6 komfortních lůžek na spaní (4 standardní a 2 rozkládací), LED osvětlení interiéru, nádrž na pitnou vodu
100 litrů, vyhřívaná nádrž na odpadní vodu 120 litrů, chemické WC s kazetou na 15 litrů, plynové topení a
ohřev vody Truma Combi C4 (bojler 10 litrů), výdechy topení v alkovně i u zadního lůžka, místo pro 2 x
plynové láhve 11 kg, velká automatická lednice - trojkombinace (plyn/ 12 V/ 220 V) o objemu 160 litrů, 3
plotýnkový plynový vařič, šuplíky s dojezdy, dřez a umyvadlo s pákovými bateriemi, koupelna se sprchovým
koutem, panoramatické okno, sítě proti hmyzu na oknech i vstupních dveřích, zatemňovací rolety na
oknech, velmi prostorná garáž, velikost dveří garáže 1220x970 mm
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ ZAHRNUTÉ V CENĚ:

solární panel 100W, vestavěný bezpečnostní sejf, 16” TV s DVB-T, DVB-T2, DVD přehrávačem, USB a
satelitním přijímačem, nosič pro 4 jízdní kola Fiama, markýza Thule Omnistor 4 m, detektor narkotizačních
plynů a splodin hočení, textilní koberce, zadní couvací kamera s dispejem a nočním viděním
PRODEJNÍ CENA VČETNĚ DPH:

PRODEJNÍ CENA BEZ DPH:

1 149 500 Kč

950 000 Kč

ZDARMA PŘIDÁME:
přenosná navigace Garmin, hasící přístroj, autolékárnička, náhradní žárovky, trojúhelník, sada pro opravu pneumatiky

