Dethleffs
Półintegra z automatyczną skrzynią biegów na podwoziu
FIAT!
440 372 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2023

Nadwozie

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.2

Moc silnika
140 KM

Przebieg
1 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi

Napęd

Kolor

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
6dx1

DANE KONTAKTOWE

WC

centralny zamek

elektryczne lusterka

elektryczne szyby

instalacja gazowa

klimatyzacja

kuchenka

lodówka

ogrzewanie postojowe

wspomaganie kierownicy

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

Katarzyna Stożek

gwarancja

OPIS POJAZDU

32-031 Gaj,
ul. Myślenicka 7

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

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

Dostępność: I Kwartał 2023

Osoba Kontaktowa :
Piotr Radwan Tel. 603893666
Maciej Ujma Tel. 725285100

Campery Wadowscy jako część Grupy Wadowscy Gaj prowadzi sprzedaż pojazdów
kempingowych, akcesoriów oraz serwis. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem
firm Hymer, Dethleffs, Sunlight, Laika, Knaus oraz Weinsberg. Jako jeden z
najstarszych a zarazem największy dealer kamperów 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 kampera w rozliczeniu

Oferowany pojazd to: Jubileuszowa wersja na 90 lecie marki Dethleffs Just | T
7052 EB

Parametry techniczne:
- Podwozie: Nowy Fiat Ducato
- Silnik: 2,2 MJET / 140 KM
- Skrzynia biegów: Automatyczna 9-biegowa
- Rok produkcji: 2023
- Miejsca do spania: 5
- Miejsca do jazdy: 5
- Długość: 699 cm
- Szerokość: 233 cm
- Wysokość: 294 cm
- Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
- Masa własna: 3024 kg*
- Ładowność: 476 kg*
*Parametry zależne od doposażenia pojazdu

1. Pakiet Chassis (zawarte w cenie)
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Klimatyzacja manualna
- Światła dzienne
- Tempomat z funkcją ogranicznika prędkośći
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Przygotowanie pod instalacje radia
- Regulacja wysokości i nachylenia fotela kierowcy oraz pasażera
- Okno uchylne w nadbudowie typu półinterga
- Felgi stalowe 15 cali z kołpakami Fiat

2. Pakiet Family (zawarte w cenie)
- Rolety zaciemniające w kabinie
- Lampa w przystawce namiotowej 12V
- Drzwi zabudowy z oknem i zamkiem centralnym
- Dodatkowe łóżko podnoszone elektrycznie

- Dwa fotele obrotowe
- Duża lodówka z zamrażalnikiem oraz automatycznym wyborem energii (AES)
- Kuchenka 2-palnikowa, pojemne szuflady, wkład na sztućce oraz kosz

3. Opcje dodatkowe Dethleffs (zawarte w cenie)
- 5- miejsce do jazdy
- Noga teleskopowa stolika
- Zestaw poduszek do spania dla piątej osoby
- Zbiornik wody szarej izolowany
- Okno w łazience

Cena katalogowa PL na rok 2023: 93 900 Euro Brutto (zawiera VAT 23%,
akcyzę 18,6%, koszty transportu)
Lokalizacja : Oddział (Kraków) Gaj ul. Myślenicka 7, 32-031
Pełna gwarancja producenta.
Dostępność: I Kwartał 2023 (kamper dostępny od lutego 2023)
Orientacyjna cena PLN: 441 300 zł brutto (zawiera VAT 23%, akcyzę 3,1%,
koszty transportu)
Cena na podstawie średniego kursu NBP 4,7 zł / 1 EUR. W przypadku zmian cen
EUR, cena może ulec zmianie.

Zdjęcia zawarte w ofercie mają charakter poglądowy.
*Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego

wykonane przez AKoL.pl
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