Nabídka obytného vozidla

Základní údaje:















obytný vůz DUCATO 2,5 TDI, 85 kW, r.v. - uvedení do provozu 1998 - Německo,
eco daň zaplacena
počet sedadel na jízdu 6, spaní 4, ideální pro 2 dospělí + 2 děti
do 3,5t, váha 2,8t, doložnost 0,7t, délka 5,3m, šířka 2,3 m, výška 3m
dovezen v 06/2009 - Strakonice,
do mého vlastnictví koupen 11/2009, u mne 10 let, najeto cca 30tis km ČR + zahr.
STK provedena v letošním roce a platí do 13.06.2021
nádstavba KNAUS, Traveller C 510, s alkovnou
topení plynové P-B Trumatic - teplovzdušné s integrovaným boilerem s bezpečnostní
vypouštěcí pojistkou proti zámrzu nebo při nízkém napětí provozní akubaterie,
podvozek ošetřen nátěrem,
zateplená nádrž na pitnou vodu 105l, dtto nádrž na odpadní vodu – měřitelné,
původní 2x 10kg láhve P-B nahrazeny pevnou nádrží 27,2l s certifikací a zabudovanou
na podvozku vozidla, dostatečná zásoba P-B téměř pro celou sezónu – měřitelné s
ukazatelem stavu,
WC Thetford s kasetovým vyjímatelným zásobníkem 17l
lednice P-B, 12/220V
dvouvařič









další vybavení:
o nosič kol (tři max),
o markýza OMNISTOR 5003,
o sedadlo spolujezdce otočné,
o krycí plachta na cyklo-kola s výstražnou tabulí,
o zastíňovací a zateplovací fólie kabiny,
o krycí plachta k ochraně v zimním období nebo k dlouhodobému zagarážování,
o LED osvětlení, měnič-booster 12/220V
o zasouvací schůdky
o přídavný zámek pro vstupní dveře
o vyrovnávací klíny
motor 2,5 TDI, velmi úsporný a dostatečně silný pro předjíždění, spotřeba do
10l/100km při jízdě do 100km/hod., stav km cca 165tis,
vedena servisní kniha, servis prováděn většinou u AUTO – Vrána s.r.o., Kojetín servis na DUCATO,
rozvody vč.napínacích kladek byly dělány za mne 2x ( téměř hned po koupi a pak na
doporučení servisu "po 6-ti letech" - viz serviska,
provedena výměna oleje a filtrů
další možné vybavení:
o
o

elektrocentrála 1 kw HICOR
Fiamma Ultra box 500l (pro alternativní umístění na nosiči kol)

Cena k jednání: 280,-tis Kč.

Kontakt: Ivo Malík, Zlín, mob.739 203 155, email: ivos.malik@tiscali.cz

