
Pulse Classic T 7051 Fiat 2,3 Mjet / 140 PS / 3,5t

Kč

technické údaje cm vč. doplňkové výbavy kg základní cena vozu Pulse Classic 1 696 427

délka 741 provozní hmotnost 3 156 (Fiat Ducato 2,3 l 120PS)

šířka 233 doložnost 343 doplňky / příslušenství

výška 300 max. celková hmotnost 3 499 Fiat Ducato 2,3 Light 140PS 20 434

Assistenz-Paket Fiat = hlídání jízdních pruhů, 25 155

spaní cm počet osob na spaní / jízdu 4 / 4      asistent potkávacích a dálkových světel, 

sklopná postel 200 x 140/110      prevence nárazu s ovládáním brzd, dešťový

středové rozkl. sezení ---------      senzor, rozpoznávání dopravních značek

zadní postele 210 x 80 a 200 x 80 Výbava PULSE Classic = el. nastavitelná a vyhřívaná

spojená zadní lůžka 210 x 190      zrcátka, airbag spolujezdce, autom.klima nástavby,

     tempomat, kožený volant a hlavice řad.páky, 

dekor dřeva Noce Nagano      dálkové ovl.na volantu, přístroj.deska s ALU 

potahová látka Cosmopolitan      aplikacemi a chrom.rámečky,ALU disky 16",

    černé šasi a kabina, příprava pro radio, výškově

      venkovní design GT silver/black, střešní okno

     v kabině, dveře nástavby (70cm) s oknem

     moskytiérou a centrál.zamykáním, zatemnění (rolo)

     v kabině, panoramatické střešní okno 70x50cm

     v obyt.prostoru, luxusní kontrolní panel, nepřímé

     osvětlení, Light moments (bez obložení), rámová

     okna, nášlapy u kabiny, vypínače a zásuvky

     v designu Bicolor, možnost spojení oddělených

     lůžek na dvoulůžko

PULSE paket 90 = markýza 4,5m, Dethleffs Moni- 144 247

     ceiver vč. DAB+, couvací kamera, TV 22" + 

     držák TV, automatický SAT 65 Twin
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