
A22 001

Druh nástavby vestavba
Podvozek Ford Transit
Motor / převodovka 2,0 l EcoBlue 130 PS / 

automatická
Délka 497 cm
Šířka 227 cm
Výška 210 cm
Vnitřní výška se zvýšenou střechou 240 cm
Rozvor 293 cm
Provozní hmotnost 2.720 kg
Celková hmotnost 3.240 kg
Doložnost 520 kg
Počet míst k sezení (spaní) 4 (4) osob
Topení Nezávislé naftové
Obsah lednice (z toho mrazák) 32 l
Obsah nádrže vody vč.bojleru (snížený objem) 16 l
Obsah nádrže odpadní vody 0 l
Baterie 95 Ah
Nabíječka 20 A
Zásuvky 12 V / 230 V /USB 2/1/5

Výbava:

Dethleffs Globevan V2

Potahy Ebony (11882); 2,0 l EcoBlue 130 PS / 6 st. Automat; Sada V2
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Sériová výbava:

Výbava vozu
FORD TRANSIT CUSTOM 2.0L D 120 HP manuální převodovka
Paket Vision 3 (Vyhřívané čelní sklo;  Dešťový senzor; Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka; Asistent 
světlometů se senzorem den/noc; Asistent jízdy v pruzích s upozorněním na ospalost a asistentem dálkových 
světel; Couvací kamera; Multifunkční displey)
Tažné zařízení
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu s varováním před ospalostí a asistentem dálkových světel
Kožený volant
Sedadlo řidiče, manuální nastavení ve 4 směrech s bederní opěrkou a vaničkou na sedadle pro dvě osoby - 
Látkové čalounění v barvě Ebony (černá)
Klimatizace včetně prachového a pylového filtru
Komfortní otočná sedadla řidiče a spolujezdce s látkovými potahy, područkami a bederní opěrkou
Uzamykatelná přihrádka
Start-stop systém
Palubní počítač
Druhý klíč, skládací s dálkovým ovládáním
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Nastavitelný volant
Vnitřní osvětlení vpředu s lampičkami na čtení s časovačem
Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a vyhřívaná, s integrovanými ukazateli směru
Elektricky ovládaná přední okna
Posuvné dveře vpravo
Schůdek posuvných dveří vpravo
Přední a zadní nárazník částečně lakovaný v barvě karoserie
Plastová mřížka chladiče, černá
Boční ochranné lišty z plastu, černé
Výklopné okno, pravé a levé (v bočních oknech 2. řada)
Tepelně izolační zasklení bočních oken (od 2. řady), střední stupeň tónování
Víko zavazadlového prostoru s vyhříváním zadního okna + zadní stěrač

Konstrukce
Černá výsuvná střecha s panoramatickou funkcí a dvojitě odpruženou ložnou plochou
Střešní lišty na obou stranách
Obložení bočních stěn
Multifunkční stůl
Otočná sedadla vpředu
Lavička na spaní se dá posouvat po kolejnicích
Úložné boxy, vyjímatelné
Sendvičová podlaha
Venkovní sprcha

Bezpečnost
Podpora nouzového brždění včetně nouzového brzdového světla
Elektronický bezpečnostní a stabilizační program (ESP) s kontrolou trakce (TCS)
Předpínače bezpečnostních pásů a omezovače síly pásů vpředu s výstražným systémem
Ochrana proti převrácení
Asistent rozjezdu do kopce
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Halogenové projektorové světlomety s LED světly pro denní svícení a mlhovky se statickým přisvěcováním do 
zatáček
Tlumená světla (potkávací) se zpožděním vypnutí
Ford Easy Fuel (komfortní uzávěr palivové nádrže a ochrana proti nesprávnému natankování)
Přední a zadní systém Park Pilot
Bezpečnostní brzdový asistent
Airbag řidiče a spolujezdce
Protiblokovací brzdový systém (ABS) s elektronickým rozdělováním brzdné síly (EBD)
Asistent bočního větru
Tempomat

Topení/plyn
Naftové nezávislé topení s nástěnným ovládacím panelem a výškovým spínačem
Příprava na 1,8 kg plynovou láhev

Kempingové vybavení
95 Ah baterie
Plynový sporák v zadní části
2 světla s USB porty ve výsuvné střeše
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Příplatková výbava:
kód:

Motorizace
Globevan Ford Transit 48 318,49 EUR
2,0 l EcoBlue 130 PS / 6 st. Automat 1 679,83 EUR

Sady

Sada V2 0,00 EUR
Audio systém 25 (Ford SYNC3 s AppLink a navigačním systémem, akustické a 
optické navádění trasy, dynamická navigace s rozšířeným systémem 
dopravních informací (TMCpro), doporučení jízdních pruhů, silniční mapa pro 
Evropu (integrovaná paměť), LiveTraffic, rozšířené hlasové ovládání, rozšířený 
hlasový výstup, podrobné vizualizace, rychlé vyhledávání cílů adres a bodů 
zájmu (vyhledávání One Box), inteligentní tempomat, adaptivním (iACC – 
Intelligent Adaptive Cruise Control), asistentem pro jízdu v jízdním pruhu, 
systémem rozpoznávání dopravních značek s funkcí varování řidiče); Aktivní 
parkovací asistent; Bi-xenonové světlomety; 32 l mobilní chladicí a mrazicí box, 
vyjímatelný

Varianty nábytku
11882 Potahy Ebony 0,00 EUR

Ostatní
Homologace CoC 159,00 EUR
Doprava 800,00 EUR

Celkem
s 21% DPH 61 658,36 EUR

bez DPH 50 957,32 EUR
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