Laika
Od ręki - Komfortowa integra na podwoziu Fiata dla 4
osób!
465 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2022

Nadwozie

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.2

Moc silnika
160 KM

Przebieg
1 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi

Napęd

Kolor

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
6df8

DANE KONTAKTOWE

WC

centralny zamek

elektryczne lusterka

elektryczne szyby

instalacja gazowa

kuchenka

lodówka

ogrzewanie postojowe

wspomaganie kierownicy

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

Katarzyna Stożek

gwarancja

OPIS POJAZDU

32-031 Gaj,
ul. Myślenicka 7

Lokalizacja : Oddział Gaj ul. Myślenicka 7, 32-031

tel: 12 213 21 30
email: sale@wadowscy.pl

Dostępność: Natychmiastowa - od ręki

Osoba kontaktowa:
Piotr Radwan Tel. 603893666
Maciej Ujma Tel. 725285100
Antoni Wadowski Tel. 667453100

Campery Wadowscy jako część Grupy Wadowscy Gaj prowadzi sprzedaż pojazdów
kempingowych, akcesoriów oraz serwis. Jako jeden z najstarszych a zarazem
największy dealer Camperów w Polsce posiadamy w stałej ofercie kilkadziesiąt
pojazdów dostępnych od ręki.

Naszym klientom oferujemy dodatkowo:
- możliwość doposażenia pojazdu w opcjonalne akcesoria
- możliwość korzystnego finansowania (kredyt, leasing) oraz ubezpieczenia
- możliwość pozostawienia używanego campera w rozliczeniu
- serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Jesteśmy oficjalnym dealerem marek:
Hymer | Laika | Dethleffs | Sunlight | Knaus | Weinsberg

Oferowany pojazd to:
Laika KOSMO 909 L EMBLEMA

Parametry techniczne:
- Podwozie: Nowy Fiat Ducato
- Silnik: 2.2 MJET 160 KM
- Skrzynia: manualna | 6 biegów
- Miejsca do spania: 4
- Miejsca do jazdy: 4
- Rok produkcji: 2022
- Przebieg: 1 km
- Długość: 741 cm
- Szerokość: 233 cm
- Wysokość: 294 cm
- Masa pojazdu gotowego do jazdy: 3099 kg*
- Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg*
*Parametry zależne od doposażenia pojazdu

1. Fiat Pakiet
- Klimatyzacja manualna Fiat z filtrem przeciwpyłkowym
- Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie
- Tempomat z limiterem prędkości
- Fotele kapitańskie z funkcją obrotnicy dla fotela kierowcy oraz pasażera
- Regulacja wysokości fotela pasażera
- Poduszka powietrzna pasażera

2. Comfort Pakiet
- Moskitiera w drzwiach zabudowy
- Otwierane okno dachowe 50 x 70 cm w salonie
- Dodatkowe okno dachowe 40 x 40 cm na łóżkiem przednim
- Drzwi szoferki z centralnym zamkiem oraz elektrycznie sterowaną szybami

- Dodatkowe okno w łazience
- Drewniana wkładka pod prysznic
- Zbiornik wody czystej 100 L + 20 L
- Zbiornik wody szarej 100 L
- Izolowany zbiornik wody szarej
- Okna płaskie ramowe, podwójne
- Cyfrowy panel sterowania do ogrzewania
- Dodatkowe gniazdko 230v w garażu
- Ogrzewanie gazowe Truma Combi 6
- Panel sterowania system ogrzewania Truma CP+
- Drzwi zabudowy z centralnym zamkiem oraz oknem
- Kanapa w salonie typu "face to face" z pływającym stołem
- Składane łóżko z lampką do czytania i gniazdami USB nad szoferką
- Wysoka izolacyjność termiczna ścian i dachu, dach z okładziną
GRP i ochroną przed gradem, aluminiowe ściany zewnętrzne
- Podwozie z okładziną z TWS dla maksymalnej trwałości
- Dywanik Laika w szoferce

3. Pakiet Chassis A-class
- Traction +
- Hill Descent
- Sterowanie radiem na kierownicy
- Skórzana kierownica i gałka zmiana biegów
- Fabryczna kamera cofania
- Radio Xzent 2DIN

4. Dodatki
- Klimatyzacja dachowa Truma Aventa Comfort o wartości 11 300,00 zł
- Markiza Thule 5m o wartości 5 400,00 zł
Łączna wartość dodatków: 16 700 zł brutto

Cena katalogowa: 465 900 zł brutto (zawiera VAT 23%, akcyzę 18,6%,
transport)
Pełna gwarancja producenta.

Dostępność: Natychmiastowa - pojazd na placu

wykonane przez AKoL.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

