Przyczepa kempingowa fabrycznie nowa Tabbert Vivaldi
560 TDL najnowszy model 2022

Cena: 175600 PLN
Ilość osi: Jednoosiowa
Rok produkcji: 2022

Rok modelowy: 2022

Producent: TABBERT

Model: Vivaldi 560 TDL

Przebieg: -

Stan: Fabrycznie nowa

Wymiary: -

Długość: 808 cm

Miejsc do spania: 4

Miejsc do jazdy: -

Dane techniczne:
Masa własna: 1620 kg
Masa całkowita: 1800kg
Długość całkowita: 808 cm
Szerokość w środku/ całkowita: 234 cm/ 250 cm
Wysokość w środku/ całkowita: 196 cm/ 265 cm
Ilość osi: 1

Rok produkcji : 2022
Model: Najnowszy model na rok 2022
Stan: Fabrycznie Nowa
Ogólne
10 lat na szczelność (przy rocznym przeglądzie u przedstawiciela marki Tabbert).
Podwozie / Układ jezdny / Ładowność
poszerzona oś z amortyzatorami,
podwozie AL-KO ocynkowane,
zaczep antybalansowy AKS 3004,
AL-KO Premium Brake- automatyczna regulacja hamulców,
koło podporowe AL-KO z wagą.
wygodne rączki manewrowe ALKO,
ergonomiczny drążek manewrowy z tyłu,
nogi podporowe AL-KO Premium,
15 calowe felgi stalowe.
Drzwi
drzwi wejściowe do przyczepy: TABBERT KOMFORT: jedno częściowe z zamkiem
samochodowym, podwójnym uszczelnieniem, bez okna, z dwoma wieszakami na
ubrania,
system zamykania jednym kluczem drzwi oraz wszystkich schowków,
stopień wejściowy ze zintegrowanym napisem TABBERT, ocieplony.
Klapy serwisowe
klapa serwisowa 100 cm x 40,5 cm z przodu po prawej stronie,
zintegrowana przestrzeń na 2 butle gazowe 11 kg z aluminiową podstawą,
równoległe otwieranie pokrywy z amortyzatorem gazowym.
Okna / Okna dachowe / Wentylacja

rolety i moskitiery we wszystkich oknach (zaciemnienie i ochrona przed owadami),
przyciemniane okienko uchylne, termoizolacyjne, zamykane na zamek
bezpieczeństwa,
okno dachowe 40 cm x40 cm z roletą i moskitierą (w przedniej części),
okno dachowe 70 cm x 50 cm z roletą, moskitierą, przeźroczystą pokrywą oraz
oświetleniem (w tylnej części),
okno dachowe 28 cm x 28 cm z moskitierą (toaleta, w zależności od układu).
Materiały / Grafika
dach wykonany z tworzywa GFK o zmniejszonej wrażliwości na grad,
opatentowany dach Tabbert o wysokich walorach akustycznych i izolacyjnych,
blacha „rybia łuska” w kolorze białym,
listwa pojedyncza srebrna / chrom,
błotnik z przodu przyczepy.
Oświetlenie / Technika
tylne światło TABBERT,

oświetlenie pod przedsionek / markizę w technologii LED.
Meble / Powierzchnie
wentylowane szafki i półki do przechowywania,
wykończenie mebli: Noce Cognac hell,
wysokiej jakości metalowe uchwyty dwukolorowe,
podłogi winylowe.
Salon / Spanie / Tapicerka i tkaniny
miejsce do przechowywania pod siedziskiem przy wejściu (w zależności od układu),
4 drzwiowa szafa w toalecie,
zamki zabezpieczające w szafce sufitowej w kuchni,
nowoczesne zasłony panelowe,
wysokiej jakości półki narożne,
stół podnoszony jednokolumnowy w części wypoczynkowej,
oddzielanie pomieszczeń za pomocą drzwi drewnianych,
łóżka stałe z 5-strefowym komfortowym materacem piankowym,
stelaż z może być wyposażona w amortyzator gazowy,
wybór tapicerki: Silver Pearl,
wygodna zamiana miejsca przy siedzisku w spanie.
Kuchnia / Łazienka
kuchenka gazowa 3-palnikowa z zapłonem elektrycznym, rusztem żeliwnym i
szklaną pokrywą,
lodówka 133 l,
automatyczny wybór energii dla lodówki (AES),
zlew ze stali nierdzewnej,
duże szuflady z miękkimi wkładkami,
szafka górna z lustrem i schowkiem w łazience,
uszczelnienie wału toalety,
toaleta chemiczna Thetford.
Ogrzewanie / Klimatyzacja / Gaz / Woda
instalacja gazowa 30 mbar,
czujnik dymu,
system powietrza obiegowego 12V,
ogrzewanie gazowe wnętrza oraz wody Truma Combi 6,
panel cyfrowy Truma CP Plus,
system Truma iNet,
zaopatrzenie w ciepłą wodę za pomocą baterii jednouchwytowej,
rury wodne układane z rurą powietrza,
zbiornik świeżej wody 45 litrów, zamontowany na stałe - może być napełniany z
zewnątrz i od wewnątrz wraz z otworem do czyszczenia,
system filtrów do wody „BWT - Best-Camp mini”.
Elektryka / Multimedia / Bezpieczeństwo
wtyczka 13 pin sprzęgająca samochód z przyczepą,
optymalne zasilanie (stała jasność nawet przy zmieniającym się oświetleniu, brak
migotania, brak wahań napięcia, cicha praca),
podświetlany stopień wejściowy,
konwerter / zasilacz impulsowy 400W,
zabezpieczone kable elektryczne,

dodatkowe gniazdo USB (1 sztuka),
gniazdo wtykowe SCHUKO, 1 dodatkowa sztuka w kuchni,
oświetlenie 12V,
światło w szafie,
nowoczesna designerska lampa sufitowa,
lustro nad umywalką podświetlane,
reflektory halogenowe i LED wbudowane (energooszczędne, o długiej żywotności),
oświetlenie ambientowe,
przygotowanie TV (podłączenie anteny, wzmocnienie dachu pod antenę
automatyczną, ułożenie kabla SAT),
lokalizator GPS velocate® (sprzęt bez funkcji śledzenia osobistego, śledzenie
kradzieży za dodatkową opłatą).

Wyposażenie dodatkowe zawarte w cenie:
ogrzewanie podłogowe,
obudowa dyszla,
relingi dachowe bez drabinki,
moskitiera drzwi wejściowych,
felgi aluminiowe 15 cali,
wskaźnik poziomu czystej wody,
pakiet "Komfortowy Sen Tabbert" z elastycznym stelażem łóżka oraz materacem
WaterGel,
pakiet dekoracyjny dla łóżka,
półka typu cargo,
armatura prysznicowa,
pochłaniacz nad kuchenką,
mikrofala,
komfortowy prysznic ze składanymi drzwiami zamiast zasłony,
kratka drewniana przy prysznicu,
tapicerka: Silver Pearl Standard.

Design Exterieur Packet zawarte w cenie:
okna boczne w ramie (S6),
podświetlana listwa markizy po stronie drzwi (ściemniana),
ściany boczne z gładkiej blachy
Poniżej link do wizualizacji 360°
https://www.tabbert.com/de-de/wohnwagen/vivaldi/grundriss/vivaldi-560-tdl-25-5.html
UWAGA: Planowany czas produkcji to Kwiecień 2022 roku!

____________________________________________________________________________________________
_______

Jesteś zainteresowany leasingiem kampera lub przyczepy kampingowej ?
Doradca EFL zaproponuje Ci finansowanie dopasowane do Twoich potrzeb.

minimum formalności
okres finansowania nawet do 60 miesięcy
wpłata własna już od 1 % w zależności od kondycji finansowej Leasingobiorcy
leasing również w EUR
stała i zmienna stopa
samodzielna zmiana wysokości rat w leasingu
swobodnym: https://efl.pl/pl/leasing-swobodny/

Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń

Kamila Bolęba
Doradca Finansowy

Tel. kom.: +48 691 480 766
E-mail: Kamila.Boleba@efl.com.pl

Wymiary
Długość całkowita

808 cm

Szerokość całkowita

250 cm

Wysokość całkowita

265 cm

Wysokość wewnątrz

196 cm

Waga
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Masa własna

1620 kg

Masa całkowita (DMC)

1800 kg

Ładowność

180 kg

