Samochód kempingowy kamper fabrycznie nowy Carado
A 361 Terra
Rezerwacja

Cena: 297000 PLN
Rodzaj zabudowy: Alkowa
Rok produkcji: 2021

Rok modelowy: 2021

Producent: Carado

Model: A 361 Terra

Przebieg: -

Stan: Fabrycznie nowy

Wymiary: -

Długość: 660 cm

Miejsc do spania: 6

Miejsc do jazdy: 6

Samochód kempingowy, kamper fabrycznie nowy Carado A 361 Terra
Marka: Carado
Model: A 361
Marka pojazdu: Fiat Ducato

Rok produkcji: 2021
Stan: Fabrycznie nowy
Dane techniczne:
Silnik: 2.3 Multijet
Moc silnika: 140 KM
Masa własna: 2800 kg
Masa całkowita: 3500 kg
Ładowność: 700 kg
Długość całkowita: 660 cm
Szerokość całkowita: 232 cm
Wysokość całkowita: 314 cm
Wysokość wewnątrz kampera: 195 cm
Rozstaw osi: 380 cm
Liczba miejsc do jazdy: 6
Liczba miejsc do spania: 6
Wyposażenie podstawowe:
rodzaj tapicerki: Terra,
okleina mebli: Pure Spring,
poszycie z blachy gładkiej,
rolety i moskitiery we wszystkich oknach bocznych i dachowych,
stopień wejściowy automatycznie zwijany Thule,
panoramiczne okno dachowe Midi- Heki z roletą i moskitierą,
wszystkie okna uchylne z roletami i moskitierami,
zlewozmywak z wysokiej jakości stali,
kuchenka gazowa,
duża łazienka: umywalka, chemiczne WC, osobna kabina prysznicowa,
zbiornik na wodę czystą 122 l z czujnikiem stanu napełnienia,
łóżko w alkowie: 210x160 cm,
łóżko środkowe: 175x100 cm,
łóżka tylne piętrowe: 210x85 cm i 205x80 cm.
Wyposażenie dodatkowe:

naklejki Carado Standard,
światła do jazdy dziennej LED,
elektryczne ogrzewanie podłogowe,
kolor nadwozia zewnętrzny: biały Fiat (kod 210),
kolor nadwozia wewnętrzny: biały Fiat (kod 165),
nowoczesna lodówka zasilana z 230V, 12V oraz gazu 167 l z zamrażalnikiem 29 l,
instalacja pod kamerę cofania,
5 i 6 siedzenie,
izolowany zbiornik brudnej wody 92 l,
felgi aluminiowe 16 cali,
ogrzewanie wody oraz wnętrza postojowe Truma Combi 6,
klapa serwisowa 650x1050 cm,
okablowanie 12V oraz uchwyt na płaski telewizor,
przygotowanie pod zestaw solarny,
pakiet bezpieczeństwa,
ESP z Traction+,
sterowanie radiem w kierownicy,
zbiornik paliwa 90l,
dodatkowe naklejki na tyle kampera,

okna boczne w ramie,
drewniana kratka pod prysznic.

Pakiety dodatkowe zawarte w cenie:
Chassis Komfort Paket:

kierownica obszyta skórą,
deska rozdzielcza ze wstawkami z aluminium,
zegary z obwódką chromową,
aluminiowe felgi 16 cali,
reflektory z czarnymi ramkami,
grill chłodnicy w kolorze czarnym.
Chassis Paket Fiat:

automatyczna klimatyzacja z filtrem pyłkowym,
elektryczne i podgrzewane lusterka,
głośniki i przygotowanie pod radio,
antena radiowa zintegrowana w lusterku zewnętrznym,
wygodne fotele kapitańskie,
poduszka powietrzna pasażera,
tempomat.
Basic Paket Fiat:

okno panoramiczne Midi- Heki,
okno panoramiczne Mini- Heki,
kabina prysznicowa,
garderoba,
lampa sufitowa LED,
dodatkowe gniazdko 230V.
Link do wizualizacji 360!
https://carado.com/de/de/unsere-fahrzeuge/alkoven/a-361
Samochód będzie dostępny w naszej firmie początek lipca 2021!
Przedstawione zdjęcia są poglądowe! Realne zdjęcia zostaną dodane jak tylko
pojazd pojawi się w naszej firmie!
Numer zamówienia: 11087503, 9211241006

Podwozie
Marka i model

Fiat Ducato

Pojemność silnika (cm3)

2300

Moc silnika (KM)

140

Napęd

Przód

Skrzynia biegów

Manualna

Wymiary
Długość całkowita

660 cm

Szerokość całkowita

232 cm

Wysokość całkowita

314 cm

Wysokość wewnątrz

195 cm

Rozstaw osi

380 cm

Waga
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Masa własna

2800 kg

Masa całkowita (DMC)

3500 kg

Ładowność

700 kg

