
 

 4     4     3   DŁUGOŚĆ: 699 cm SZEDOKOŚĆ: 230 cm WYSOKOŚĆ :289 cm 

 

OPIS MODELU OPIS PODWOZIA 

Nadwozie budowane w systemie ISB (bez drewna) 

Okna dachowe z moskitierą i zasłoną 
przeciwsłoneczną (71x105cm)  

Okna Seitz D-Lux z podwójnymi szybami  

Drzwi wejściowe z 2 zamkami, niewidocznymi 

zawiasami i zamkiem centralnym  

Nowy spojler z tyłu  

Mocowanie bagażnika rowerowego  

Oświetlenie LED  

Szuflady z cichym domykaniem  

Meble w jadalni z zaokrąglonymi rogami  

Zdejmowane pokrowce  

Teleskopowa noga stołu  

Szuflady pod łóżkiem  

Światło LED nad wejściem  

Gniazdo USB nad łóżkiem  

Zestaw głośników  

Światło w szafie  

Mocowanie TV  

3 poduszki w salonie  

2 poduszki w sypialni  

1 zestaw kuchenny  

Zlewozmywak i 3 palnikowa kuchenka gazowa  

Barek  

Szuflady w kuchni  

Truma combi Diesel - 4000 W 

FIAT z 2,3 140HP Euro 6 i 6-cio biegową skrzynią  
Poszerzona tylna oś: 1980mm  

Szerokość tylnej osi: 4035mm  

Przedni zderzak w kolorze kabiny  

Światła do jazdy dziennej  

Elektryczne i podgrzewane lusterka  

Elektrycznie opuszczane szyby  

Zamek centralny z pilotem  

ABS  

Tempomat  

Klimatyzacja w kabinie kierowcy  

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera  

Kierownica z regulacją głębokości  

Radio CD + Bluetooth + USB + Dotykowy ekran  

Radio z panelem sterującym wbudowanym w 

kierownicę  
Obrotowe siedzenia z regulowanymi podłokietnikami 

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją lędźwiową 
Siedzenia w kabinie kierowcy w tym samym kolorze 

co tapicerka  

 

MOCNE STRONY 

Łóżko dachowe elektryczne 1 osobowe (maks. 150 kg) 

Pojedyncze łóżka z możliwością przekształcenia w podwójne (170x210cm) 

Kuchnia z okapem i szyną na przybory kuchenne 

Łazienka z oddzielnym dużym prysznicem i oknem 

Duża lodówka AES (140 l) z oddzielną przegrodą na 9 butelek (1,5 l) 

Duży, składany garaż z 2 drzwiami i zamkami samochodowymi 

Teleskopowa noga stołu w wielu pozycjach 

Drzwi wejściowe do sypialni / garażu 

Salon w kształcie litery L. 

 



59.595 € netto z akcyzą 

73.301,85 € brutto z akcyzą 
 

Dodatkowe pakiety fabryczne (opcja) 

Model Kod Specyfikacja Pakietu 
Cena 
EUR 

(netto) 

FIAT C 
FIAT zwiększenie mocy silnika z 140KM do 160KM  

 
1600 

FIAT Z1 

Delivery Pack: Kamera cofania  
+ panel solarny 140W  
+ zasłony „Remis Blind”  
+ zewnętrzne światło LED nad wejściem 

1200 

FIAT B 

DESIGN Pack 

Grill i spoiler zderzaka w kolorze czarnym 

Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów 

Dymiona oprawka oświetleniowa 

Światła LED do jazdy dziennej 

Światła przeciwmgielne 

Chromowane ramki liczników w desce rozdzielczej 

16” alufelgi + wzmocniony układ hamowania 

ESP Traction Plus+ Hill Descent 

 

 

      2375 

 

    Cena samochodu z fabrycznymi pakietami  

64.870,00 euro netto,  

291.900,00 PLN netto 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


