Carado T459				

Carado T459 Clever+

		

€ 48 890,-

OPTIES
Hefbed met Clima-Plux elementen			
€ 1 649,Fietsenrek (3 fietsen)					€ 400,12V TV voorbekabeling met flatscreenbeugel		
€ 229,-

9211011002

Clever+ Edition						€ 10 000,Chassis

Fiat Ducato 2.3 multijet 140PK
Cabine kleur zilvergrijs metallic
16” lichtmetalen velgen

Exterieur

Luifel
Opbouwdeur met raam
Inlegramen
Raam T-kap
Geïsoleerde afvalwatertank
Design applicaties achterwand links en rechts
Serviceluik linkerzijde

TECHNISCHE GEGEVENS
Fiat 2.3 Multijet 140 PK
Cruise control

Interieur

Bekleding Nubela
Bedombouw van de zitgroep
Vouwverduistering

Lengte: 7m40
Breedte: 2m32
Hoogte: 2m90

Boordtechniek

Massa in rijklare toestand: 3036 kg*
Maximaal Toegelaten Massa (MTM): 3500 kg
*basisvoertuig, inclusief clever+ pakket
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Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera
Grote koelkast

Pakketten
Chassis pakket

Airco cabine, manueel
Airbag passagierszijde
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Cruise control
Radiovoorbereiding met luidsprekers
Antenne in buitenspiegels
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Chassis comfort pakket

16” lichtmetalen velgen
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Instrumentenpaneel met verchroomde ringen
Dashboard met applicaties (Techno-Trim)
LED-dagrijverlichting
Koplampen met zwart kader
Koelergrill in glanzend zwart

Basic pakket

Panoramadakluik boven de keuken
Dakluik met helder plexiglas 400 x 400 mm
Douchewandbekleding
Spiegel met indirecte verlichting en kapstokhaken
Captain Chair cabinestoelen
Extra stopcontact onder de bovenkast in de keuken
Stopcontact in de garage

Totaal opties: € 12 278,Bruto verkoopprijs: € 61 168,Onze verkoopprijs: € 58 900,Uw voordeel: € 2 268,-

Bed achterin

Keuken

BASISVOERTUIG
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Fiat Ducato 2,3 l Multijet met
88 kW (120 PK), Multijet directe
injectie, EURO 6
Breedspoorchassis
Voorwielaandrijving
Dagrijverlichting
Airbag bestuurder
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR en
Hillholder
Electrische ramen en centrale
deurvergrendeling cabine bij de
halfintegraal- en Alkovenmodellen
Panorama gelaagd glas in voorruit
(bij de integraal modellen)
Trillingsvrije, electrisch verstel- en
verwarmbare buitenspiegels in
Touringcar optiek met dodehoek
(integraal)
In kleur mee gespoten voorbumper (niet bij Integraalmodellen)
Pech-set Fix & Go
Bekerhouder in de middenconsole
Comfortabele rij-eigenschappen
door achter- en vooras stabilisatoren
Schijfremmen, verwarming,
toerenteller, stuurbekrachtiging,
startblokkering en 3 punts
veiligheidsgordels
Stalen velgen 15" incl. wieldoppen
Tablethouder en USB-aan sluiting
Bestuurder- en passagiers stoel in
interieurbekleding met dubbele
armleuning
Bestuurder- en passagiers stoel
bij half- en integraal modellen
draaibaar
75 liter dieseltank
Bestuurdersstoel in hoogte
verstel- en kantelbaar (optioneel
voor bijrijdersstoel)
Traction+ bij integralen

OPBOUW
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7 jaar waterdichtheidsgarantie *
Dak- en zijwand voorzien van
bestendig GFK
Zijwanden in aluminium gladde
beplating
Dak- en zijwanddikte 34 mm,
bodemdikte 41 mm
Fraai vormgegeven 3-delige
achterbumper met geïntegreerde
verlichting
Cabineverduistering voor zonwering en privacy (bij de integraal
modellen)
Hoogwaardige opbouwdeur met
ergonomische positie van de
deurgreep, zowel van binnen als
van buiten
Hordeur
Openslaande en geïsoleerde
ramen met verduistering- en
insectenrollo (m.u.v. toiletraam)
Dakluik met melkplexiglas en
insectenrollo
Electrische opstap (verlaagde
coupé instap bij de integraal
modellen)
Ruime garage aan de achterzijde
met framedrop, Antislipoppervlak, sjorogen en binnenverlichting (Afhankelijk van het model)
Lekwaterstrip aan alle deuren en
luiken
Belading van de garage standaard
tot 150 kg

WOON- EN
SLAAPCOMFORT
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Ergonomisch gevormde kus sens
voor meer zitcomfort
Isofix voor 2 stoeltjes
Gezellige zitgroep met vrijstaande
tafel, met draai- en zwenkbaar
blad (T447, T449, I447, I449)
Tafelverlenging
(m.u.v. T447, T449, T459, I447,
I449, A361, A461, A464)
Hoogwaardige matrassen met verhoogd ligcomfort in alle bedden
Matrashoes afneembaar en
uitwasbaar
Lattenbodem in alle vaste bedden
voor verhoogd ligcomfort
Hefbed met Clima-Plux elementen
Alkoven met raam rechts,
verwarmd, 72 cm hoofdruimte en
een ligoppervlakte van
210 × 160 cm
Alkoofbed opklapbaar voor betere
doorgang naar cabine
Veiligheidsnet in alkoven, stapelbedden en hefbedden (modelafhankelijk)
Grote opbergruimtes en aflegmogelijkheden
Opbergkasten met ventilatie
achterlangs
Meubeldecor Pure Spring en Cosy
White
Vloer in elegant Casual Suite

Isofix

BOORDTECHNIEK
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Energiebesparende LED verlichting onder de bovenkasten
Sterke en duurzame opbouwaccu
(95 Ah)
Boordcontrolepaneel met weergave van alle vulstanden en accucapaciteit
Schakel- / verdeelautomaat voor
opbouw- en startaccu en koelkast
Electrisch laadautomaat voor opbouw- en startaccu 12 V / 18 A
CEE-buitenaansluiting voor 230 V
met zekeringsautomaat
Aardlekschakelaar
LED Buitenverlichting
LED-interieurverlichting
4 × USB-aansluiting (afhankelijk
van indeling)

VERWARMING /
GAS
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Gasflessenkast voor twee 11 kg
gasflessen
Combi 6 gasverwarming met
geïntegreerde 10 l boiler
Gasvoorziening goed toegankelijk
en centraal gelegen

SANITAIR
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KEUKEN /
WATER
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Ergonomisch gevormde keuken
met riante werkruimte
Ruime bergkasten met
servo-soft in keukenblok
3-Pits gasfornuis met gietijzeren
pannendrager en glazen afdekking
(m.u.v. T459)
Grote ronde spoelbak van RVS
met glazen afdekking in zwart
(m.u.v. T459)
Watertank incl. boiler 122 l,
vuilwatertank 92 l
Koelkast 113 l /
waarvan vriesvak 14 l
LED-verlichting
Afvalemmer
Flex-railsysteem met 2 haken
(m.u.v. T338, A461, I338)

*

KAMPEERAUTO’S
STANDAARD UITRUSTING

Dakkasten met
nieuwe greep

•
•
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Badkamer met aparte doucheruimte in de A361, A464
Vario badkamer in de A132, T337,
T448, T338, A461 en I338
Extra ruime badkamer met tegenoverliggende douche in de T334,
T339, T447, T449, T459, I447 en
I449
Badkamer met banktoilet en
geïntegreerde doucheruimte in
de T135
Cassettetoilet met electrische
pomp en draaibare zit
(behalve T135 - bank toilet)
Dakluik met geïntegreerde insectenrollo (modelafhankeilijk)
Grote spiegel
Kledingstang in badkamer
Flex-railsysteem met 2 haken

STOFFERING
•

Arctica (grijs)

Hier gelden de waterdichtheidsgarantiebepalingen van Carado GmbH.
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