Samochód kempingowy kamper fabrycznie nowy Carado T
337 160KM Automat model 2022
Rezerwacja

Cena: 368000 PLN
Rodzaj zabudowy: Półintegra
Rok produkcji: 2022

Rok modelowy: 2022

Producent: CARADO

Model: T 337

Przebieg: -

Stan: Fabrycznie nowy

Wymiary: -

Długość: 690 cm

Miejsc do spania: 2

Miejsc do jazdy: 4

Marka: Carado
Model: T 337
Marka pojazdu: Fiat Ducato
Rok produkcji: 2022
Model: 2022

Stan: Fabrycznie nowy
Dane techniczne:
Silnik: 2.2 Multijet
Moc silnika: 160 KM
Masa własna: 2814 kg
Masa całkowita: 3500 kg
Ładowność: 686 kg
Długość całkowita: 690 cm
Szerokość całkowita: 232 cm
Wysokość całkowita: 290 cm
Wysokość wewnątrz kampera: 195 cm
Rozstaw osi: 380 cm
Liczba miejsc do jazdy: 4
Liczba miejsc do spania: 2
Wyposażenie podstawowe:
obrotowe fotele kierowcy i pasażera,
komputer pokładowy z tempomatem,
system Start & Stop,
okleina mebli: Pure Spring,
pokrycie foteli Arctica: łatwe do czyszczenia i odporne na przetarcia,
drzwi wejściowe z ergonomicznymi uchwytami,
poszycie z blachy gładkiej,
rolety i moskitiery we wszystkich oknach bocznych i dachowych,
stopień wejściowy rozsuwany Thule,
zlewozmywak z wysokiej jakości stali,
3 palnikowa kuchenka gazowa,
łazienka: umywalka, chemiczne WC, prysznic,
zbiornik na wodę czystą 122 l z czujnikiem stanu napełnienia,
zbiornik na brudną wodę 92 l,
ogrzewanie wody i wnętrza pojazdu Truma Combi 6,
łóżka tylne: 210 x 80 cm i 200 x 80 cm lub 210 / 200 x 210 cm,
wysokiej jakości akumulator dla zabudowy AGM 95 Ah,
przestrzeń na 2 butle gazowe o pojemności 11 kg,
naklejki Carado standardowe,
zderzak malowany w kolor nadwozia,
dach oraz tylna ściana w technologii GRP.
Wyposażenie dodatkowe zawarte w cenie:
nowoczesna lodówka 167 l z zamrażalnikiem 29 l zasilana z 230V /12V /gaz,
markiza Thule 4,0 m,
okno nad kabiną,
automatyczna klimatyzacja,
16-calowe aluminiowe felgi marki Fiat,
rolety zaciemniające Remis w kabinie kierowcy,
ESP z Traction+ (Hill Descent Control),
kierownica wielofunkcyjna,
światła LED dzienne,
światła przednie w czarnej obudowie,
instalacja pod kamerę cofania,
elektryczne ogrzewanie podłogowe,
instalacja pod kamerę cofania,
dodatkowe drzwi serwisowe w garażu,

okablowanie 12V oraz uchwyt na płaski telewizor,
zbiornik paliwa 90l,
drewniana kratka pod prysznic,
możliwość połączenia dwóch łóżek w jedno duże,
przygotowanie pod zestaw solarny,
izolowany zbiornik brudnej wody.

Pakiety dodatkowe zawarte w cenie:
Style Pakiet:
kierownica obszyta skórą,
deska rozdzielcza ze wstawkami chromowanymi,
grill chłodnicy w kolorze czarnym i wstawkami chromowanymi.

Basic Pakiet:
elektryczne podgrzewane lusterka,
przygotowana instalacja dla radia i głośniki,
antena radiowa zintegrowana w lusterku,
regulowana wysokość fotela pasażera,
wygodne fotele kapitańskie,
okno panoramiczne nad częścią mieszkalną,
okno dachowe 40 x 40 cm,
zasłona prysznicowa,
lustro z oświetleniem i haczykiem na ubrania,
gniazdko prądowe pod szafką nad blatem kuchennym,
gniazdko prądowe w garażu.

Link do wizualizacji 360!
https://carado.com/de/en/our-vehicles/semi-integrated/t-337

UWAGA: Planowana produkcja to Maj 2022 roku!
UWAGA: Przedstawione zdjęcia są poglądowe!

____________________________________________________________________________________________
_______

Jesteś zainteresowany leasingiem kampera lub przyczepy kampingowej ?
Doradca EFL zaproponuje Ci finansowanie dopasowane do Twoich potrzeb.

minimum formalności

okres finansowania nawet do 60 miesięcy
wpłata własna już od 1 % w zależności od kondycji finansowej Leasingobiorcy
leasing również w EUR
stała i zmienna stopa
samodzielna zmiana wysokości rat w leasingu
swobodnym: https://efl.pl/pl/leasing-swobodny/

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń

Kamila Bolęba
Doradca Finansowy

Tel. kom.: +48 691 480 766
E-mail: Kamila.Boleba@efl.com.pl

Podwozie
Marka i model

FIAT DUCATO

Pojemność silnika (cm3)

2200

Moc silnika (KM)

160

Napęd

Przedni

Skrzynia biegów

Automatyczna

Wymiary
Długość całkowita

690 cm

Szerokość całkowita

232 cm

Wysokość całkowita

290 cm

Wysokość wewnątrz

195 cm

Rozstaw osi

380 cm

Waga
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Masa własna

2814 kg

Masa całkowita (DMC)

3500 kg

Ładowność

686 kg

