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Waga
(kg)

FIAT / MERCEDES - optiona equipment

FIAT - silnik 2,2l 140 KM -> 160 KM

2.2-litre 160 hp FIAT engine (weight of 160 hp/140 hp)

20

1 623

FIAT - silnik 2,2l 160 KM -> 180 KM

2.2-litre 180 hp FIAT engine (weight of 180 hp/160 hp)

20

2 997

FIAT - silnik 2,2l 160 KM -> 180 KM (i190/i1066/i1096)

2.2-litre 180 hp FIAT engine (weight of 180 hp/160 hp)

FIAT - Wyłącznik akumulatora kabiny

Base vehicle battery isolator switch

FIAT - Automatyczna skrzynia biegów AT9 (wymaga Alu-felg 16")

FIAT automatic 9-speed gearbox (requires 16” rims)

15/58

2 664

FIAT - Automatyczna skrzynia biegów AT9

FIAT automatic 9-speed gearbox

15/58

2 664

FIAT (DMC 4,4T) - silnik 2,2l 160 KM -> 180 KM

HEAVY chassis: GVW 4.4 T for 160 hp and 180 hp (FIAT)

40

1 499

FIAT (DMC 4,4T + AL-KO) - silnik 2,2l 160 KM -> 180 KM

HEAVY chassis: GVW 4.4 T for 160 hp and 180 hp (FIAT AL-KO)

40

2 331

1 374
167

FIAT

FIAT - ESC z ASR, ROM, asystentem wjazdu, asystentem wiatru bocznego, kontrolą ESC with Anti Slip Regulation (ASR), Roll Over Mitigation (ROM), Hill Holder, cross wind assist,
towing stability control and automatic post-collision braking
stabilności holowania i automatycznym hamowaniem po kolizji

PODWOZIE

Cena Euro
Netto*

FIAT / MERCEDES - wyposażenie opcjonalne

416
125

FIAT - Traction+ z asystentem zjazdu

Traction+ with Hill Descent Control (helps control speed downhill)

FIAT - Opony wielosezonowe

3PMSF all season tyres

250

FIAT - TPMS (Monitoring ciśnienia w oponach)

TPMS (automatic tyre pressure monitoring system)

208

FIAT / MERCEDES - TPMS (Monitoring ciśnienia w oponach) dla AL.-KO

TPMS (automatic tyre pressure monitoring system)

500

FIAT / MERCEDES - RKE - drugi pilot kluczyków

Second remote keyless entry control (RKE)

125

FIAT / MERCEDES - LEDowe światła przednie (dla i / M)

100% LED front lights

FIAT / MERCEDES - Światła przeciwmgielne (dla 8 / 80 / i / M)

Front fog lights

FIAT - elektryczne lusterka boczne z odmrażaniem

Electric de-frosting wing mirrors

250

FIAT- lusterka boczne z obiektywem szerokokątnym

Dual-view wing mirrors (fixed wide angle lens)

236

FIAT / MERCEDES - Regulowane fotele w kabinie

Height-adjustable swivel cab seats with 2 adjustable armrests

500

FIAT - cyfrowa deska rozdzielcza

100% digital dashboard

FIAT - Klimatyzacja automatyczna

Automatic cab air-conditioning

FIAT - Indukcyjna ładowarka do smartfona

Induction smartphone charger

FIAT - Skórzana kierownica + lewarek biegów

Leather steering wheel and gear knob

FIAT - Sterowanie radiem w kierownicy

Radio controls on steering wheel

FIAT - DAB ALPINE® system multimedialny z ekranem 6.95” i APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

DAB ALPINE® multimedia system with 6.95” screen and APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO functions

2

786
1

208

416
1

416
291
208

1

291
527

DAB ALPINE® multimedia GPS system with large 9" touchscreen, TomTom® GPS and APPLE CAR PLAY/ANDROID
AUTO functions
2
590
FIAT - DAB ALPINE® system multimedialny z ekranem 9” i APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO + nawigacja

FIAT - Kamera cofania z ekranem kontrolnym wbudowanym w deskę rozdzielczą

315

Reversing camera with control screen built into the dashboard

PODWOZIE

MERCEDES

Dual-view reversing camera with control screen built into the dashboard
FIAT - podwójna kamera cofania z ekranem kontrolnym wbudowanym w deskę rozdzielczą

747

FIAT - Zawieszenie pneumatyczne Air Premium (AL-KO 4,4T) tył

Air Premium rear suspension x2 (HEAVY >= 4.4 T only)

45

3 746

FIAT - Zawieszenie pneumatyczne Air Premium (AL-KO 4,4T) tył

Air Premium rear suspension x2 (HEAVY >= 4.4 T only)

75

5 162

FIAT - Zawieszenie pneumatyczne Air Premium (AL-KO 4,4T) tył + przód

Air Premium front/rear suspension x4 (HEAVY >= 4.4 T only = Full Air)

55

7 909

FIAT - Zawieszenie pneumatyczne Air Premium (AL-KO 4,4T) tył + przód

Air Premium front/rear suspension x4 (HEAVY >= 4.4 T only = Full Air)

80

9 241

FIAT - Zawieszenie pneumatyczne ALC AL-KO - tył

ALC AL-KO rear suspension

20

1 499

FIAT - Zawieszenie ACS (3,5 / 3,65 T) - przód

ACS front suspension (not compatible with Air Premium x4 suspension) (LIGHT chassis)

3

1 415

FIAT - Zawieszenie ACS (4,4 T) - przód

ACS front suspension (not compatible with Air Premium x4 suspension) (HEAVY chassis)

3

1 748

FIAT - Alu-felgi FIAT 15'' (LIGHT)

15” light alloy FIAT rims

-5

541

FIAT - Alu-felgi FIAT 16'' (LIGHT)

16” light alloy FIAT rims (+4.5 cm vehicle height)

12

FIAT - Hak holowniczy

Tow bar

FIAT / MERCEDES - Hak holowniczy ALKO LIGHT

Tow bar

MERCEDES - silnik 2,2l 143 KM -> 170 KM

2.2-litre 170 hp MERCEDES engine (weight of 170 hp/143 hp)

10

2 664

MERCEDES - automatyczna skrzynia biegów 9G TRONIC

Automatic 9-speed MERCEDES gearbox: 9G TRONIC

30

2 165

MERCEDES - Aktywny tempomat

DISTRONIC active distance assist

MERCEDES - Klimatyzacja automatyczna

Automatic cab air-conditioning THERMOTRONIC

2

957

MERCEDES - Alu-felgi FIAT 16'' (dla 3,5T)

16” light alloy MERCEDES rims

2

833

MERCEDES - Alu-felgi FIAT 17'' (dla 4,5 T)

17” light alloy MERCEDES rims

-4

916

MERCEDES - (DMC 4,5T) silnik 2,2l 143 KM -> 170 KM

HEAVY chassis: GVW 4.5 T for 143 hp and 170 hp (includes 92-litre tank)

40

1 657

MERCEDES - Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu

Front windscreen wipers with rain sensor

MERCEDES - Elektryczny stopień drzwi kabiny

Retractable electric driver’s doorstep

MERCEDES - MBUX 10.25" Mercedes - system multimedialny

MERCEDES MBUX 10.25” multimedia system with GPS navigation and DAB technology

2 206

MERCEDES - pół-automatyczna klimatyzacja (z czujnikiem deszczu)

Semi-automatic TEMPMATIC cab air conditioning (includes front windscreen wipers with rain sensor)

1 415

MERCEDES - filtr paliwa z separatorem wody

Fuel filter and water separator

158

MERCEDES - Hamulec elektryczny

Electric parking brake

375

MERCEDES - automatyczne światła przednie

Automatic headlights

125

MERCEDES - system stabilizacji przeciwko bocznym wiatrom

Stability system in the event of cross winds

MERCEDES - Schowki w kokpicie

Fold-down lids on central and side coin trays

183

MERCEDES - skórzana kierownica + lewarek zmiany biegów (dla automatu)

Leather steering wheel and gear knob (for automatic gearboxes only leather steering wheel)

208

MERCEDES - Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach

Height- and angle-adjustable multi-function steering wheel

125

708
1 179
1 887

833

112
10

511

42

MERCEDES - Kamera cofania z ekranem kontrolnym wbudowanym w deskę rozdzielczą
Reversing camera with control screen built into the dashboard

624
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RAPIDO - PACK wyposażenie dodatkowe

Cena Euro
Netto*

PAKIETY / PACKs

Cennik 2022 v1 (oboziązuje od 25.07.2021.)

PACK 60 EDITION (dla: 666F, 696F, 8066dF, 8096dF, i66, i96)

specjalna kolorystyka zewnętrzna, tapicerka i poduszki 60 EDITION z przeszyciami i logo, panele
sufitowe z podświetleniem, Alu-felgi 16", TRUMA C6 EH z CP PLUS + iNet + pilot (bez i66),
ogrzewanie poprzez nogę stołu (80dF, i), ogrzewany zbiornik wody brudnej, zintegrowany
STANDARD
odkurzacz, nowy panel sterowania (i) ściemniacz oświetlenia w salonie i sypialni. łóżko kabiny z
tapicerką marteriałową i z funkcją Coming Home (80dF,i), pudełko z prezentem 60 EDITION

PACK SELECT - VAN

FIAT - ESC z ASR, ROM, asystentem wjazdu, DAB ALPINE® system multimedialny z ekranem
6.95” i APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO, RKE - drugi pilot kluczyków, regulowane fotele w
kabinie, kamera cofania z ekranem kontrolnym wbudowanym w deskę rozdzielczą, moskitiera
drzwi bocznych, przedni zderzak pomalowany na kolor nadwozia.

1 233

PACK SELECT - 6F

FIAT - ESC z ASR, ROM, asystentem wjazdu, asystentem wiatru bocznego, kontrolą stabilności
holowania i automatycznym hamowaniem po kolizji, DAB ALPINE® system multimedialny z
ekranem 6.95” i APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO, RKE - drugi pilot kluczyków, elektryczne
lusterka boczne z odmrażaniem, regulowane fotele w kabinie, kamera cofania z ekranem
kontrolnym wbudowanym w deskę rozdzielczą, rolety okien kabiny, drzwi kempingowe
blokowane w 2 punktach z oknem i koszem, moskitiera drzwi kempingowych, system do
podłączenia 2 butli gazowych z czujnikiem przeciw wypadkowym.

1 429

PACK SELECT - 8F / 80dF

FIAT - ESC z ASR, ROM, asystentem wjazdu, asystentem wiatru bocznego, kontrolą stabilności
holowania i automatycznym hamowaniem po kolizji, DAB ALPINE® system multimedialny z
ekranem 6.95” i APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO, RKE - drugi pilot kluczyków, elektryczne
lusterka boczne z odmrażaniem, regulowane fotele w kabinie, kamera cofania z ekranem
kontrolnym wbudowanym w deskę rozdzielczą, drzwi kabiny z blokowane w 2 punktach, rolety
okien kabiny, drzwi kempingowe blokowane w 2 punktach z oknem i koszem, moskitiera drzwi
kempingowych, system do podłączenia 2 butli gazowych z czujnikiem przeciw wypadkowym,
drzwi kabiny z blokowane w 2 punktach.

1 840

EXECUTIVE PACK - DISTINCTION

FIAT - ESC z ASR, ROM, asystentem wjazdu, asystentem wiatru bocznego, kontrolą stabilności
holowania i automatycznym hamowaniem po kolizji, DAB ALPINE® system multimedialny z
ekranem 6.95” i APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO, RKE - drugi pilot kluczyków, światła
przeciwmgielne, skórzana kierownica + lewarek biegów, sterowanie radiem w kierownicy,
kamera cofania z ekranem kontrolnym wbudowanym w deskę rozdzielczą, drzwi kabiny z
blokowane w 2 punktach, elektryczne rolety okien kabiny, nogi stabilizujące, materac z pamięcią
kształtu dla łóżka podwójnego, pilot radia w części mieszkalnej

2 261

MACADAM PACK (VAN, C, 6F, 8F)

Elektryczny hamulec postojowy, DAB ALPINE® system multimedialny z ekranem 9” i
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO + nawigacja, cyfrowa deska rozdzielcza,
bezkluczykowy start i otwarcie / zamknięcie.

1 274

CONNECT PACK (VAN, C, 6F, 8F)

CONNECT PACK: MACADAM PACK, skórzana kierownica i lewarek biegów,
sterowanie radiem w kierownicy, klimatyzacja automatyczna, indukcyjna ładowarka
do smartfona

2 157

M PACK

MBUX 10.25" Mercedes - system multimedialny, pół-automatyczna klimatyzacja (z czujnikiem
deszczu), filtr paliwa z separatorem wody, hamulec elektryczny, automatyczne światła przednie,
system stabilizacji przeciwko bocznym wiatrom, schowki w kokpicie, skórzana kierownica +
lewarek zmiany biegów (dla automatu), kierownica regulowana w 2 płaszczyznach, kamera
cofania z ekranem kontrolnym wbudowanym w deskę rozdzielczą, drzwi kabiny z blokowane w 2
punktach, rolety okien kabiny, wyciąg kuchenny z dotykowym panelem kontrolnym, światła
przeciwmgielne.

4 511
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RAPIDO - wyposażenie dodatkowe
Cennik 2022 v1 (oboziązuje od 25.07.2021.)

CZĘŚĆ KEMPINGOWA / LIVING AREA

WYPOSAŻENIE KEMPINGOWE

BODYWORK AND OPENINGS

Waga
(kg)

Cena Euro
Netto*

Drzwi kabiny z blokowane w 2 punktach

Driver’s door with 2-point locking

Elektrycznie Łóżko opuszczane salonu

Electric foldaway cab bed with slat base and Bultex® foam mattress

Bez łóżka kabiny - ze stołem teleskopowym salonu

Without cab bed, with telescopic living room table leg for bed position

Rolety okien kabiny

Thermal sliding, dual-pleat windscreen blind: up/down (sunshade) and down/up (privacy screen)

Elektryczne rolety okien kabiny

Electric thermal sliding dual-pleat windscreen blind: up/down (sunshade) and down/up (privacy screen)

Zewnętrzna mata izolacyjna okien kabiny

Winter exterior insulation

5

585

Podwójne szyby w kabinie (poza oknem kierowcy)

Double-glazed side windows in cab (except driver’s door)

10

334

Drzwi kempingowe blokowane w 2 punktach z oknem i koszem

Living area door with 2-point locking, fixed window and inbuilt bin

Moskitiera drzwi kempingowych

Living area flyscreen door

Zewnętrzna szuflada (pojemność 45 l, ładowność - 25 kg)

Sliding external storage drawer (volume = 45 litres; max. load = 25kg)

18

Dywaniki części kempingowej (i66/i96/i190)

Living area carpet

9

752

Dywaniki części kempingowej (i1066/i1096)

Living area carpet

12

1 003

Dywaniki części kempingowej i kabiny

Living area and cab carpet

11

836

Zestaw zabezpieczający podłogi "Lino"

Lino protector kit

2

167

System do podłączenia 2 butli gazowych z czujnikiem przeciwypadkowym

Automatic inverter, for driving with gas heating on (anti-crash system)

Zewnętrzny prysznic (zimna + ciepła)

Outside shower with hot/cold water

1

167

Składany stół

Folding table

1

251

PACK Audio SYMPHONY

Symphony audio pack

Łóżko opuszczane salonu

Electrically adjustable, switchable drop-down bed with slat base and BULTEX® mattress

45

1 254

Nogi stabilizujące

Stabilising jacks (at the back or in the wheelbase)

5

150

Nogi stabilizujące (AL.-KO)

Stabilising jacks (at the back or in the wheelbase)

5

836

Nogi stabilizujące (dla 4,4 / 4,5 T)

Stabilising jacks for HDV

568
669
1 254
585
710

334
251
502

209

435

836

OGRZEWANIE

HEATING

Truma Combi 6 EH z CP Plus i iNet

TRUMA Combi 6 EH (gas and electricity) heating with CP PLUS control panel & iNet

1

443

ALDE Comfort Plus Arctic ze sterowaniem w sypialni

ALDE Comfort Plus Arctic central heating with FROST Control + bedroom temperature control

65

2 900

ALDE Comfort Plus Arctic ze sterowaniem w sypialni

ALDE Comfort Plus Arctic central heating with FROST Control + bedroom temperature control

65

4 012

Ogrzewana podłoga (230V)

230 V underfloor heating in living area

7

543

Ogrzewana podłoga ALDE

ALDE living area hot water underfloor heating (only available with ALDE heating)

8

543

Ogrzewane dywaniki kabiny ALDE

ALDE heated cab carpet* (requires ALDE heating)

6

627

Webasto (2 000 W) - ogrzewanie kabiny

Additional 2 000 W WEBASTO fuel cab heating

8

1 254

STYL

STYLE

Fronty szafek z połyskiem (dla BELLAGIO)

White gloss overhead cupboard doors (BELLAGIO)

Tapicerka opcjonalna TEP (eko-skóra): MONTREAL, MILAN

TEP* upholstery: MONTREAL and MILAN

5

Tapicerka opcjonalna TEP (eko-skóra): MILAN

TEP* upholstery: MILAN

5

293

Tapicerka opcjonalna (skóra naturalna): AUSTIN

Leather upholstery: AUSTIN

8

2 090

KUCHNIA

334
293

KITCHEN

Kuchenka gazowa 3 palnikowa

Embossed stainless steel stove top with 3 hobs, independent black covers and piezo ignition

Wyciąg kuchenny z dotykowym panelem kontrolnym

Stylish extractor hood with touch control façade

Piekarnik z grilem - 23 l

23-litre oven with grill

22

585

Piekarnik z grilem - 25 l

25-litre oven with grill

21

836

Piekarnik z grilem - 28 l

28-litre oven with grill

15

585

SYPIALNIA

50
410

BEDROOM

Materac z pamięcią kształtu dla łóżka podwójnego

Memory foam mattress topper on permanent bed

6

251

Materac z pamięcią kształtu dla łóżek bliżniaczych

Memory foam mattress topper on permanent bed

6

543

Pilot radia w części mieszkalnej

Radio remote control (ON/OFF, volume and stations) in living area

AKUMULATORY

150

POWER & COMFORT

2 akumulator kempingowy

Second liquid electrolyte living-area battery (requires a liquid electrolyte primary living-area battery)

24

Akumulator kempingowy AGM 92 Ah

92 Ah AGM living-area battery

3

84

2 akumulator kempingowy AGM - 92 Ah

Second living-area battery 92 Ah AGM (requires primary AGM battery)

27

393

Akumulatory kempingowe AGM 92 Ah + 92 Ah

92 Ah AGM living-area battery + second 92 Ah AGM living-area battery

Akumulator kempingowy litowy SUPER B EPSILON - 90Ah

90 Ah LITHIUM SUPER B EPSILON in house battery

2 akumulator kempingowy litowe SUPER B EPSILON - 90 Ah

13
Second living-area battery 90Ah SUPER B EPSILON LITHIUM (total capacity = 180 Ah, requires a primary LITHIUM
living-area
2 battery)
065

6
-10

309

167
1 755

* Cena NIE zawiera podatku akcyzowego. 3,1% - silniki do 2 dm3, 18,6 % - silniki powyżej 2 dm3.
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
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