Samochód kempingowy kamper fabrycznie nowy Carado T
132
Sprzedane

Cena w promocji: 189000.00 PLN
Stara cena: 211000.00 PLN
Rodzaj zabudowy: Półintegra
Rok produkcji: 2018

Rok modelowy: 2018

Producent: Carado

Model: T 132

Przebieg: -

Stan: Fabrycznie Nowy

Wymiary: -

Długość: 598 cm

Miejsc do spania: 2

Miejsc do jazdy: 4

Marka: Carado
Model: T 132
Marka pojazdu: Citroen Jumper

Rok produkcji: 2018
Model: 2018
Stan: Fabrycznie nowy
Dostępność: Na stanie
Dane techniczne:
Silnik: 2.0 HDI
Moc silnika: 96 KW / 130 KM
Masa własna: 2645 kg
Masa całkowita: 3495 kg
Ładowność: 850 kg
Długość całkowita: 598 cm
Szerokość całkowita: 233 cm
Wysokość całkowita: 291 cm
Wysokość wewnątrz: 190 cm
Rozstaw osi: 345 cm
Liczba miejsc do jazdy: 4
Liczba miejsc do spania: 2 (opcjonalne 3)
Wyposażenie podstawowe:
obrotowe fotele kierowcy i pasażera,
poszycie z blachy gładkiej,
rolety i moskitiery we wszystkich oknach bocznych i dachowych,
stopień wejściowy automatycznie zwijany Thule,
panoramiczne okno dachowe Midi- Heki z roletą i moskitierą,
wszystkie okna uchylne z roletami i moskitierami,
zlewozmywak z wysokiej jakości stali,
kuchenka gazowa,
duża łazienka: umywalka, chemiczne WC, prysznic,
zbiornik na wodę czystą z czujnikiem stanu napełnienia,
łóżka tylne: 210 x 140 cm / 130 cm,
opcjonalne łóżko rozkładane z siedziska: 210 x 65 cm / 45 cm,
okno nad kabiną,
nowoczesna lodówka zasilana z 230V, 12V oraz gazu 167 l z zamrażalnikiem,
instalacja pod kamerę cofania,
izolowany zbiornik brudnej wody,
felgi aluminiowe 16 cali,
ogrzewanie wody oraz wnętrza postojowe Truma Combi 6.

Pakiety dodatkowe zawarte w cenie:
Chassis Paket Citroen:

klimatyzacja manualna,
ESP Citroen Chassis Citroen,
poduszka powietrzna pasażera,
elektryczne i podgrzewane lusterka,
tempomat,
głośniki i przygotowanie pod radio,
antena radiowa zintegrowana w lusterku zewnętrznym.

Basic Paket Citroen:

okno panoramiczne Midi- Heki,
okno panoramiczne Mini- Heki,
osłona prysznicowa,
kratka drewniana w brodziku,
garderoba,
lampa sufitowa LED,
kapitańskie krzesła z podłokietnikami i nakładkami,
dodatkowe gniazdko 230V.

Kamper znajduje się w naszej firmie, zachęcamy do oglądania!

Rodzaj przedmiotu leasingu
Rodzaj leasingu
Waluta
Wartość przedmiotu leasingu
Wpłata własna
Okres leasingu

nowe i używane
operacyjny, finansowy
PLN, EURO
bez ograniczeń
Od 1%
6 - 60 miesięcy na nowy
6 - 48 miesięcy na używany

Wymagane dokumenty

DLACZEGO LEASING EFL JEST TAK KORZYSTNY?
oferujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe
zapewniamy kontrakt leasingowy juz w 24 godziny
umowy zawieramy u naszych Klientów lub w przedstawicielstwie EFL
akceptujemy niska wpłatę własną – od 1%
zapewniamy fachowe doradztwo i profesjonalną obsługę posprzedażową

WNIOSEK + dokume

Masz większe potrzeby?
Znajdziemy drogę do ich realizacji. Skontaktuj się z doradcą EFL!

Kamila Bolęba
Doradca Finansowy
Europejski Fundusz Leasingowy SA
ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice
M: 691 480 766

Podwozie
Marka i model

Citroen Jumper

Pojemność silnika (cm3)

2000

Moc silnika (KM)

130

Napęd

przód

Skrzynia biegów

manualna

Wymiary
Długość całkowita

595 cm

Szerokość całkowita

233 cm

Wysokość całkowita

291 cm

Wysokość wewnątrz

190 cm

Rozstaw osi

345 cm

Waga
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Masa własna

2645 kg

Masa całkowita (DMC)

3495 kg

Ładowność

850 kg

