
Trend I 7057-EB Fiat 2,2 Mjet / 140 PS / 3,5t

Kč

technické údaje cm vč. doplňkové výbavy kg základní cena vozu Trend I 7057-EB 1 886 151

délka 740 provozní hmotnost 3 099 (Fiat Ducato 2,2 l 120PS)

šířka 233 doložnost 400 doplňky / příslušenství

výška 294 max. celková hmotnost 3 499 Fiat Ducato 2,3 Light 140PS 19 802

Chassis Paket = 7" DAB+ Moniceiver vč. Wireless 39 813

spaní cm počet osob na spaní / jízdu 4 / 4      Apple Carplay & Android auto a dálkového 

sklopná postel 195 x 150      ovládání na volantu, přístrojová deska a ALU

středové rozkl. sezení ---------      aplikací, automatická klima v kabině řidiče,

zadní postele 210 x 80 a 205 x 80      kožený volant a hlavice řadící páky

spojená zadní lůžka 210 x 195 Chassis Paket Advance = 10" DAB+ Naviceiver 38 100

     (místo 7" Moniceiveru), Digitální cockpit s velkým

dekor dřeva Virginia Eiche      7" displejem, bezdrátová nabíječka ve středovém

potahová látka Torcello     panelu

Family Paket =  příprava pro rádio vč. sady repro- 91 475

      duktorů Soundpaket v kabině řidiče, anténa pro

     rádio DAB+ na střeše vozu, venkovní světlo 12V, 

     panoramatické střešní okno 75x105 v obytném
     prostoru, levé dveře u řidiče, výškově nastavitelné

     sedáky řidiče a spolujezdce, moskytiéra ve dveřích

     nástavby, dveře nástavby 70cm s oknem, roletou

     a centrálním zamykáním (vč. dveří kabiny)

Design Paket = podsvícené chromové madlo 22 850

     vstupního prostoru, osvětlené obložení bezp.

     pasů, vypínače a zásuvky v designu Bicolor,

     "L" středové sezení, sprchová konzola v černé barvě,

Light Moments = nepřímé osvětlení horních skříněk 18 775

FINASO, s.r.o. - VELEMÍN            FINASO, s.r.o. - BRNO      a bočních stěn

Velemín 198, 411 31 Velemín Tovární 11, 643 00 Brno Sada pro přípravy = příprava pro solární panel, 6 850

tel.: + 420 416 533 078 tel.: + 420 530 515 588      střešní klimatizaci, satelit, couvací kamery

e-mail: info@finaso.cz e-mail: brno@finaso.cz Markýza Omnistor 5,5m (manuální) 39 100

Couvací kamery (horní + ve spodní v nárazníku) 18 775

Izolovaná odpadní nádrž 4 300

DuoControl vč. EisEx 12 425

Digitální ovládací panel topení 3 275

Přídavné okno v koupelně 5 825

Spojení zadních lůžek na dvoulůžko 8 625

doprava do ČR, dokumentace, čistopis TP, CZ plyn.revize 27 500

cena vozu celkem 2 243 641

všechny uvedené ceny jsou v Kč vč. 21% DPH
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