Jacek: +48 501 355 133
Email: kontakt@przyczepykempingowewiorek.pl

ADRIA ALTEA 360 LT MOVER!!!
(ogłoszenie nr 1674)
CENA BRUTTO DO NEGOCJACJI
37.990,00 PLN

Wyposażenie
Zasilanie 12V i 230V
Przewód zasilający
Kuchenka gazowa
Ogrzewanie gazowe
Nagrzewnica wody/terma elektryczna
Umywalka
Lodówka z zamrażarką
Moskitiery

Ilość osób: 2
Długość: 5,20m / 4,00m (z zaczepem / bez zaczepu)
Szerokość: 2,04m
DMC: 1.100kg
Rocznik: 2008
Liczba osi: 1
Łazienka: WC i prysznic razem

Klucz do podpór
Przedsionek
Brodzik
Toaleta kasetowa
Zlewozmywak
Rolety przeciwsłoneczne
Koło zapasowe
Zasłonki
Motomover
Wtyczka 13 PIN

Opis
Idealna przyczepa dla dwóch, trzech użytkowników, którzy zaczynają swoją przygodę z caravaningiem. Jest
wyposażona w długie siedziska wraz ze stołem z możliwością przekształcenia na powierzchnię sypialną o wymiarach
200cm * 190cm w przedniej części pojazdu. Z tyłu, z lewej strony wejścia urządzono łazienkę z toaletą kasetową,
brodzikiem, prysznicem i umywalką, a tuż obok aneks kuchenny ze zlewozmywakiem z dodatkowo zamontowanym
palnikiem gazowym, lodówką z dużym zamrażalnikiem, szafkami, kuchenką gazową. Pośrodku pojazdu stoi szafa
odzieżowa z ogrzewaniem gazowym, a z prawej strony wejścia mieści się szafka na tv. Górną przestrzeń pojazdu
zajmują szafki, półki i schowki. Na dyszlu zamontowano bagażnik na dwa rowery. Na haku założony jest zaczep
bezpieczeństwa ze stabilizatorem toru jazdy tłumiący wężykowanie w czasie podróżowania. Przyczepa posiada
urządzenie zdalnie sterujące, umożliwiające ustawienie jej bez żadnego wysiłku fizycznego ze strony użytkownika. Po
odpięciu od samochodu holującego można nią manewrować przy pomocy pilota w dowolnym kierunku, pokonując

wzniesienia czy nierówności, precyzyjnie ustawiając ją na wybranym miejscu. Wąskie podjazdy i wyjazdy, nierówne lub
kamieniste podłoże to niekiedy problem kierowcy operującego przyczepą. Przy zakupie przyczepa jest podłączana do
zasilania 230V, gazu i wody w celu ponownego sprawdzenia instalacji. Kupujący otrzymuje polski dowód rejestracyjny,
polisę ubezpieczeniową i może ruszać w drogę. Zapraszamy do obejrzenia naszych ofert wystawionych w Wiórku koło
Poznania przez sześć dni w tygodniu i życzymy dokonania trafnego wyboru. Więcej informacji pod nr tel. 501 922 844
(Julia) lub 501 355 133 (Jacek).

