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

HOBBY PRESTIGE
(ogłoszenie nr 1660)
CENA BRUTTO DO NEGOCJACJI
45.990,00 PLN

Wyposażenie
Zasilanie 12V i 230V
Przewód zasilający
Kuchenka gazowa
Kuchenka mikrofalowa
Ogrzewanie gazowe
Nagrzewnica wody/terma elektryczna

Ilość osób: 4

Umywalka

Długość: 7,20m / 6,00m (z zaczepem / bez zaczepu)

Lodówka z zamrażarką

Szerokość: 2,48m

Moskitiery

DMC: 1.600kg

Klucz do podpór

Rocznik: 2005
Liczba osi: 1
Łazienka: WC i prysznic razem

Przedsionek
Brodzik
Stabilizator jazdy
Nawiew
Toaleta kasetowa
Zlewozmywak
Barek
Rolety przeciwsłoneczne
Koło zapasowe
Zasłonki
Wtyczka 13 PIN

Opis
Przyczepa podróżna z zadbanym, funkcjonalnym i atrakcyjnym wnętrzem, przeznaczona dla czterech osób lub
samotnej pary. Jej zaletą jest przestronność i praktyczne rozmieszczenie sypialni po przeciwnych stronach pojazdu. Z
przodu znajduje się dość szerokie łoże rozstawione na stałe. Obok urządzona jest łazienka z brodzikiem i toaletą
kasetową opróżnianą od zewnątrz, a przed wejściem do kabiny zamontowana jest oddzielna umywalka z szafkami i
lustrami. Ta strefa jest oddzielona od pozostałej części przyczepy drzwiami przesuwnymi oraz ruchomą ścianką. Tył
kempingu zajmuje salonik w kształcie podkowy, mogący służyć także jako sypialnia, wystarczy tylko obniżyć stół i
odpowiednio ułożyć poduszki. Pośrodku, na wprost drzwi wejściowych, między salonikiem a sypialnią, mieści się
kuchnia z lodówką, zlewozmywakiem, kuchenką gazową, szafkami cargo, półkami i szufladą. Obok stoi szafa ubraniowa
z zamontowanym u dołu ogrzewaniem. Górną przestrzeń zajmują obszerne szafki i półki wraz z oświetleniem.
Wszystkie boczne okna wyposażone są w rolety przeciwsłoneczne z moskitierami. Podłoga jest pokryta wykładziną
PCV, na którą można nałożyć dywaniki. Na haku zainstalowany jest zaczep stabilizujący prowadzenie za autem. Na
tylnej ścianie przyczepy znajduje się drabinka do wejścia na dach, gdzie zamocowane są relingi, służące do

bezpiecznego przetransportowania dowolnego ładunku. Oprócz walorów użytkowych stanowią atrakcyjny wizualnie
element nadwozia. Przyczepa przy sprzedaży jest podłączana do zasilania 230V, gazu i wody w celu zaprezentowania
jej działania, aby nowi właściciele mogli zapoznać się z poszczególnymi urządzeniami. Wystawiamy fakturę VAT-marża
(kupujący nie płaci podatku), umożliwiamy dowóz, ceny do negocjacji. Zapraszamy od poniedziałku do soboty do
Wiórka koło Poznania! Więcej informacji pod nr tel. 501 355 133 (Jacek) lub 501 922 844 (Julia).

