
podvozek Citroen Jumper délka bez nosiče kol na zádi 699 cm

barva kabiny / nástavby bílá / bílá šířka 235 cm

motor /výkon / emise 2.3 JTD, 103 kw (140 koní) / EURO 6 výška 310 cm

převodovka 6 rychlostní manuál celková hmostnost / pohotovostní hmotnost 3500 kg / 3100 kg*

objem palivové nádrže / spotřeba 80 l / cca 10 až 12 l  na 100 km řidičské oprávnění B
tempomat / omezovač rychlosti ano / ano asistent sjíždění z kopce / el. uzávěrka ano / ano

klimatizace motorová ano (manuální) počet míst jízda / spaní 6 /6

klimatizace nástavbová ano (pouze na 230 V) lůžka alkovna (220 x 157 cm) 2

přenosný elektrický větrák ne lůžka zadní část (220 x 140 cm) 2
solární panel ano lůžka rozkládácí sedací souprava (180 x 125 cm) 2**

topení / boiler ano (plynové Truma 4) / ano plynový televize / satelit

ano, LED TV, vč. DVD přehrávače a USB vstupů / ano 

automatický

lednice kombinovaná 230 V/12 V/plyn obejm lednice 160 l vč. mrazáku parkovací kamera ano

umyvadlo / oddělená sprcha / wc ano /ano / ano (vč. speciálniho toalet. papíru, chemie) navigace pro obytná auta

ano, zabudovaná v rádiu, vč. zrychleného vyhledávání 

kempů 

objem nádrží čerstvá / odpadní voda, nádrž wc 120 l / 100 l / 20 l počet plotýnek 2 / plyn

nosič jídzních kol / počet

ano / 4 na zadní stěně + ochranná plachta a výstržná deska, další 

prostor pro dvě kola v garáži nádobí varné / jídelní nádobí ano / ano (pro 6 osob)

markýza / délka ano, vč. koberce pod markýzu / 3,5 m hrnečky /sklenice / misky ano / ano / ano (vše pro 6 osob)

moskytiéry / zatemňovací rolety ano / ano (i na dveřích a střešních oknech) nože / krájecí prkýnka / příbory ano / ano / ano (pro 6 osob)

zatemění kabiny / oddělení prosotu kabiny a nástavby ano (termoizolační  vnitřní na sklo) / ano (textilní závěs) mycí potřeby ano (houbičky, chemie, papírové utěrky)

měnič napětí 12 V /230 V ano / výkon 1000 W úklidové potřeby ano 

venkovní osvětelní vozu ano (nad vchodem do nástavby) + osvětelní garáže hadice / konev na dolévání vody ano (15 m) / ano (10 l)

vnitřní osvětlení vozu LED vč. nočního osvětlení a čtecích lampiček sušák na prádlo ano

přenosný gril s el. fukarem / grilovací náčiní ano  / ano plnohodnotné rezervní kolo ano 

Al kempingový nábytek ano (pro 6 osob) plynové lahve ano / 2 x 10 kg (kompozit)

dálniční známky (viněty) ano (CZ, SK, A, SLO) sada nářadí ano 

připojovací kabely / redukce ano (15 m) / ano 2x povinná výbava ano (6 x výstražná vesta)

manuály ke spotřebičům a zařízením v nástavbě ano manuál Citroen Jumper ano
hasící přístroj ano detektor plynů ne

VÝBAVA NÁSTAVBY

SPECIFIKACE VOZIDLA FORSTER A 699 HB - JAN

* hmotnost plně vybaveného vozu, vč. všech náplní, hmotnost uvedena bez posádky
** menší postel vhodná pro dvě děti nebo jednu dospělou osobu

PODVOZEK, MOTOR, PŘEVODOVKA ROZMĚRY, HMOSTNOST, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

KLIMATIZACE LŮŽKA, SEDADLA


