Carado T135 Perfect 10
Leefcomfort

• Ergonomisch gevormde zitkussens voor meer comfort
• Tafelverlenging
• Hoogwaardige matrassen in alle bedden (bewezen 100% vrij van
huisstofmijt)
• Matrashoes, afneem- en uitwasbaar

Boordtechniek
•
•
•
•
•

Sterke en duurzame opbouwaccu (95Ah)
Boordcontrolepaneel met weergave waterniveaus en status accu
Schakel-/verdeelautomaat voor start- en opbouwaccu en koelkast
Elektrisch laadapparatuur voor opbouw en startaccu 12V/ 18A
LED buitenlamp

Sanitair
Afmetingen
Lengte: 5m98
Breedte:2m33
Hoogte:2m91

Massa in rijklare toestand: 2715kg
Aantal zitplaatsen: 4
Aantal slaapplaatsen: 2
Fiat Ducato 2.3 JTD 130 PK Euro 6

Standaarduitrusting
Basisvoertuig

• Airbag bestuurderszijde
• Electrische ramen en centrale deurvergrendeling cabine
• In kleur mee gespoten voorbumper
• Pech-Set Fix & Go
• Comfortabele rij eigenschappen door achter- en vooras
stabilisatoren
• 15” Stalen velgen met wieldoppen
• Bestuurder- en passagiersstoel in interieurbekleding met
dubbele armleuning
• Bestuurder- en passagiersstoel draaibaar
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Opbouw
•
•
•
•
•

5 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
• Hoogwaardige opbouwdeur met ergonomische positie
van de hordeur
• Elektrische instap

• Badkamer met banktoilet en geïntegreerde doucheruimte
• Dakluik met geïntegreerde hor
• Grote spiegel

Verwarming/ gas

• Gasflessenkast voor 2×11kg gasflessen
• Combi 6 Kachel met geïntegreerde boiler
• Gasvoorziening goed toegankelijk en centraal gelegen

Keuken/ watervoorziening

• Ruime schuiflades met SoftClose systeem in keukenblok
• Grote spoelbak van RVS met zwarte glasafdekking
• 113ltr. Koelkast met 14ltr vriesvak
• Afvalemmer

Opties
40128
40127
80065
80067

Fiat Ducato 2.3 M-Jet 130 PK, Euro 6
Geïsoleerde vuilwatertank 			
Dakraam in de cabine 				
Chassispakket 					
Basic pakket 					
Perfect 10 edition 				

Zijwanden in champagne kleur
Emotion aanvullende striping
Alternatieve bumper
Speciale, deels lederen bekleding, perfect 10 design
Bovenkastkleppen
Omnistor luifel
Fietsendrager
Automatische antenne Teleco 65
TV 19”
TV Vlaanderen receiver

		
		

Totaal opties: € 11 805,Bruto verkoopprijs: € 55 005,-

		
		

Onze verkoopprijs: € 46 900,Uw voordeel: € 7 105,-

€
€
€
€
€

155,515,2 525,1 030,7 065,-
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