Przyczepa kempingowa fabrycznie nowa Eriba Living 565
najnowszy model 2018

Cena w promocji: 79900 PLN
Stara cena: 94900.00 PLN
Ilość osi: Jednoosiowa
Rok produkcji: 2017

Rok modelowy: 2018

Producent: Eriba

Model: Living 565

Przebieg: -

Stan: Fabrycznie Nowa

Wymiary: -

Długość: 768 cm

Miejsc do spania: 5

Miejsc do jazdy: -

Dane techniczne:
Masa własna: 1300 kg
Masa całkowita: 1600 kg
Długość całkowita: 768 cm
Długość zewnętrzna bez dyszla: 638 cm

Długość wewnątrz: 574 cm
Szerokość w środku/ całkowita: 218 cm/ 232 cm
Wysokość w środku/ całkowita: 198 cm/ 261 cm
Rok produkcji: 2017
Model: Najnowszy model na rok 2018
Stan: Fabrycznie Nowa
Wyposażenie:

miejsca do spania: 5 osób,
ocynkowana oś,
amortyzatory,
zaczep antybalansowy Alko 3004,
kliny pod koła,
3-cie światło stopu,
zintegrowana listwa do przystawki,
klapy serwisowe zamykane centralnym kluczem,
oświetlenie przystawki,
wszystkie okna uchylne,
moskitiery i rolety we wszystkich oknach,
nowoczesne okna dachowe z roletą i moskitierą,
stałe łóżko w przedniej części przyczepy,
łóżko piętrowe w tylnej części przyczepy,
składane miejsce do siedzenia w środkowej części przyczepy,
zlewozmywak z wysokiej jakości stali,
kuchenka gazowa z trzema palnikami,
nowoczesna lodówka o pojemności 142 l wraz z 15 l zamrażalnikiem,
ogrzewanie gazowe 3500 W,
ciepła woda(5 litrowy bojler elektryczny Truma),
łazienka: toaleta chemiczna, brodzik, prysznic raz umywalka na zewnątrz,
zbiornik na wodę 44 l,
przyczepa stworzona na konstrukcji aluminiowej (nie drewnianej!),
jakość marki HYMER!

Pakiet Komfort Eriba:

osłona dyszla,
panoramiczne okno dachowe Midi Heki 700x500,
moskitiera drzwi wejściowych,
ciepła woda- elektryczny bojler 5l Truma,
wskaźnik stanu wody czystej,
prysznic,
drzwi wejściowe z oknem,

Pakiet Eriba Elegance:

poszycie z blachy gładkiej,
felgi aluminiowe.

Poniżej link do wizualizacji 360 stopni!
https://www.eriba.com/en/models/caravans/eriba-living/layouts-and-

data.html?panorama=459
Przyczepa jest w naszej firmie, zapraszamy!

Wymiary
Długość całkowita

768 cm

Szerokość całkowita

232 cm

Wysokość całkowita

261 cm

Wysokość wewnątrz

198 cm

Waga
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Masa własna

1300 kg

Masa całkowita (DMC)

1600 kg

Ładowność

300 kg

