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Podwozie

Silnik
[KM]

Waga
[Kg]**

Cena Euro
Netto*

KARMANN DUNCAN 495

Ford TRANSIT CUSTOM

2,0 [105]

2 498

38 647

KARMANN DUNCAN 535

Ford TRANSIT CUSTOM

2,0 [105]

2 589

39 487

MODEL

Wyposażenie standardowe
PODWOZIE: silnik EcoBlue 2,0, 105 KM, DMC 3T, klimatyzacja manualna, poduszka kierowcy i pasażera, DRL-LED, ABS/ESP, komputer,
tempomat z ogranicznikiem prędkości, skórzana kierownica z 4 ramionami, wspomaganie kierownicy, światła z regulacją wysokości, elektryczne
i ogrzewane lusterka, fotel kierowcy z regulacją i podłokietnikami, centralny zamek z pilotem, elektryczne szyby, Immobilizer, Opony 6,5x 16"
215 / 65R16, kołpaki kół, zestaw naprawczy koła, czarny zderzak przedni i tylny, pokrowce foteli kabiny, zbiornik paliwa 70 l, kolor karoserii: Białylodowy, lakierowane listwy progowe + nakładki progowe, metalowe aplikacje z przodu i z tyłu, przyciemniane okna, drzwi przesuwne z oknem i
stopniem elektrycznym
CZĘŚĆ KEMPINGOWA: izolowane ściany i okna, dach podnoszony z 2 miejscami do spania, lodówka 42 L z zamrażalnikiem, kuchenka
gazowa 2 palnikowa z przykryciem, zintegrowany zlewozmywak, miejsce na butle gazową 1 x 2,75 kg, zbiornik wody czystej (50l), zbiornik wody
brudnej (30l), solidne szafki do przechowywania, stół, 4xUSB, 4x12V, 3x230V, oświetlenie wewnętrzne, akumulator części kempingowej, panel
sterowania.
TAPICERKI: TRIEST

Wyposażenie opcjonalne
PACK NO LIMITS - silnik 130 KM, przesuwana 3-osobowa
(razem 5 miejsc do jazdy) kanapa tylna z opcją lóżka,
elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne,
automatyczne przyciemnianie, czujnik deszczu,
podgrzewana szyba przednia, wskaźnik poziomu płynu
spryskiwacza wycieraczek, ALU-felgi 16“, czujnik cofania,
światła przeciwmgielne, podgrzewanie siedzeń kierowcy i
pasażera, zderzak przedni lakierowany, pakiet
multimedialny Ford Custom z DAB, prysznic zewnętrzny.

PACK NO LIMITS - 130 HP engine, sliding 3-seater (5
seats in total) rear bench with a bed option,
electrically adjustable and folding exterior mirrors,
automatic dimming, rain sensor, heated windshield,
wiper washer fluid level indicator, ALU- 16 “rims,
reversing sensor, fog lights, heated driver and
passenger seats, painted front bumper, Ford Custom
multimedia package with DAB, external shower.

Silnik 2,0 130 KM ---> 2,0 170 KM
Automatyczna skrzynia biegów (nie dla 4x4)

100

5 199

130hp → 170hp

0

2 100

Automatic transmission

15

1 512

-

1 008

Kolor zewnętrzny: Silver, Black, Iron Grey, Diffused Silver,
Color: Silver, Black, Iron Grey, Diffused Silver, Race
Race Red, Abyss Blue, Azure Blue, Orange Glow (White Red, Abyss Blue, Azure Blue, Orange Glow.
standard).
DMC 3,2 T

Chassis 3.2 T

20

672

Opony wielosezonowe

All-season tyres

0

588

Ogrzewanie COMBI D2

Heating system Combi D 2

15

1 420

Bagażnik na 2 rowery

Bike carrier for 2 bikes

7

496

Inwerter 12V ->23V (600W)

12/220 V (600 W) transformer

0,5

202

Markiza 2,3 m

Awning 2,3 m

20

748

WC Porta Potti

WC Porta Potti

5

160

Dokumentacja rejestracyjna + transport producenta
(obligatoryjnie)

Chassis-Transport and registration papers

-

916

* Cena NIE zawiera podatku akcyzowego. 3,1% - silniki do 2 dcm, 18,6 % - silniki powyżej 2 dcm.
** Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1230/2012: pojazd z wyposażeniem standardowym zgodnym ze specyfikacją
producenta wraz z: kierowca (75 kg), zbiornik paliwa napełniony w 90% pojemności, zbiornik woda czystej napełniony w 100%, butla na gaz aluminiowa (5 kg)
napełniona w 100%.
Camp-Rent zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wyposażenia. Przedmiotowy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
CamelCamp ® jest marką firmy Camp-Rent

