Affinity
Nowy model AFFINITY na bazie MAN TGE!
478 960 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2023

Nadwozie

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
177 KM

Przebieg
1 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi

Napęd

Kolor

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
6dxs

DANE KONTAKTOWE

TV

WC

centralny zamek

drzwi odsuwane

elektryczne lusterka

elektryczne szyby

instalacja gazowa

klimatyzacja

kuchenka

lodówka

ogrzewanie postojowe

wspomaganie kierownicy

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

Katarzyna Stożek

gwarancja

32-031 Gaj,
ul. Myślenicka 7

OPIS POJAZDU

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

Lokalizacja : Oddział (Kraków) Gaj ul. Myślenicka 7 , 32-031
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. Jako jeden z najstarszych a zarazem
największy dealer kamperów w Polsce posiadamy w stałej ofercie kilkadziesiąt
pojazdów dostępnych od ręki.

Jesteśmy oficjalnym dealerem marek:
Dethleffs /Sunlight /Hymer /Laika /Knaus /Weinsberg/ Affinity

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: AFFINITY M

Parametry techniczne:
- MAN TGE 2.0 L 177 KM
- Skrzynia biegów: Automatyczna 8-biegowa
- Rok produkcji: 2023
- Pojazd nowy
- Długość 612 cm
- Szerokość 219 cm
- Wysokość 250 cm
- Wysokość we wnętrzu 196 cm
- Miejsca do jazdy: 4*
- Miejsca do spania: 2/3*
- Waga pojazdu gotowego do jazdy 3050 kg*
- Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
- Ładowność: 450 kg*
*Parametry zależne od doposażenia pojazdu

1. Specyfikacja pojazdu:
- Wymiary łóżka francuskiego 194 x 124 cm
- Łóżko przednie (poziom dolny) 178 x 62 cm
- Zbiornik wody czystej 100 L
- Objętość zbiornika wody szarej 100 L
- Lodówka kompresorowa (litr) 70 l
- Akumulator mieszkalny litowo-jonowy (LiFePO4) 120 Ah
- 4 miejsca do jazdy
- 3 miejsca do spania
- Zasłony okien w kabinie
- Elektrycznie wysuwany stopień
- Moskitiera w drzwiach bocznych
- Bezprzewodowa ładowarka telefonów
- Okno dachowe z elektrycznym wentylatorem w kuchni

- Okno dachowe z elektrycznym wentylatorem w łazience

2. Pakiet MAN TGE
- Grafitowy metalik (Irydium-szary metalik)
- Akumulator AGM i alternator o zwiększonej pojemności
- System klimatyzacji “Climatronic”
- Pakiet chrom
- Tempomat z ograniczeniem prędkości
- Radio cyfrowe
- Wewnętrzne lusterko wsteczne z funkcją przyciemniania
- System ostrzegania kierowcy
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z dezaktywacją poduszki pasażera
- Elektryczna nagrzewnica powietrza (1400 W)
- Lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane, podgrzewane i elektrycznie
składane
- Szyba przednia termoizolacyjna ze szkła laminowanego, ogrzewana
- System zmiany pasa ruchu z aktywnym systemem utrzymania pasa ruchu
- Skórzana, podgrzewana kierownica wielofunkcyjna (3-ramienna)
- Reflektory LEDowe przednie z oddzielnym światłem do jazdy dziennej
- Pakiet świateł i wizji
- 63 litrowy zbiornik paliwa
- Pakiet MAN Media Van
- Asystent parkowania z przodu i z tyłu z ochroną boczną
- Kamera cofania
- Składana dźwignia hamulca ręcznego
- Podgrzewane siedzenia, lewe i prawe, sterowane oddzielnie
- Zawieszenie/ Pakiet Amortyzacji i Stabilizacji 4
- (Pakiet ochrony przed podmuchami bocznego wiatru)
- Gniazdo 230 V w konsoli lewego foteli
- Felgi aluminiowe

3. Wyposażenie dodatkowe:
- Ogrzewanie Truma 6E 4200 zł
- Ogrzewanie Truma D6 5800 zł

- Ogrzewanie Truma D6E 8800 zł
- Klimatyzacja Truma Aventa Comfort 16 500 zł
- Panel kontrolny LCD 1035 zł
- Akumulator żelowy 1150 zł

Cena: 478 960 zł brutto (zawiera VAT 23%, akcyzę 18,6%, transport)
Pełna gwarancja producenta.
Dostępność: I Kwartał 2023
Lokalizacja: Oddział (Kraków) Gaj ul. Myślenicka 7, 32-031

*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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