ISUZU D-MAX +
KONTENER

Kontener turystyczny wsuwany rok prod.2016,
na pojeździe ISUZU D-Max rok prod.2015
Silnik: 2,5 diesel 163 km/ Moc holowania: 3500 kg/ Spalanie: od 6,5l/100km/ Ładowność do 1105kg

Przebieg: …………..
OPIS:
Nowoczesna zabudowa z płyty warstwowej, produkowana bezpośrednio przez nas w Polsce, na specjalnych
nowoczesnych maszynach. Nie zawiera elementów aluminiowych i drewnianych. Konstrukcja typu
samonośnego, co znacząco wydłuża żywotność kontenera, Kontener okuty laminowanymi narożnikami,
wyjątkowo gruba - 50 mm izolacja z pianki, 2 mm panele wewn. i zewn. ze sklejki, laminowana gładka warstwa
zewnętrzna, wolne od mostków termicznych podwójne okna SEITZ z moskitierą i zaciemnieniem, podwójny
właz dachowy wraz z moskitierą i zaciemnieniem, drzwi wejściowe CARA D z podwójnym zamkiem, oknem z
żaluzją i koszem na śmieci, stopień wejściowy omnistep 550, oświetlenie LED typu YOKON, na tyle kontenera.
ALKOWA: aerodynamiczna alkowa z wolnymi od mostków termicznych dwoma oknami SEITZ o wielkości
700x450 mm wraz z moskitierą i zaciemnieniem. Powierzchnia leżenia z komfortowymi materacami na
praktycznym stelażu żebrowym, zapewniającym dobrą cyrkulację powietrza, system kaloryferów, lampki LED
typu czytniki, głośniki.
SALON: Dekoracyjne ściany wewnętrzne i podłogi z PCV, meble wykonane z super lekkiej sklejki z
nowoczesną i łatwą do utrzymania powłoką, meble kuchenne i stół z wytrzymałą warstwą wierzchnią o
zwiększonej przyczepności, wygodna kanapa na grubej piance wysokiej jakości wymienna na powierzchnię do
spania, obicia o nowoczesnym wyglądzie, z suwakami, duże okno 1100x450 mm., ogrzewanie z kaloryferami,
wyloty w salonie, alkowie, łazience, panel sterowania elektrycznego, radio.
KUCHNIA: zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą oraz kuchenką z jednym palnikiem, z zapłonem piezoelektrycznym oraz szklaną pokrywą, lodówka sprężarkowa o pojemności 50 litrów z zamrażarką (12V/230V),
szuflady z systemem zamykania BLUM, duże okno 800x450 mm nad blatem, duża szafa ubraniowa.
ŁAZIENKA: duża składana umywalka, bateria 4-otworowa, kompakt WC i prysznic, lustro, oświetlenie i
szafka, ogrzewanie podłogowe, kaloryfer-suszarka, okno dachowe mini Heki (40x40 cm) z roletą i zasłoną

Instalacja elektryczna, Instalacja wodna, Instalacja grzewcza Webasto,

FAKTURA VAT
METODY ZAKUPU:
Gotówka

Leasing

CENA: 276.000 ZŁ brutto (224.390 zł netto)

Kredyt

