Az Ön egyedi Eriba ajánlata
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Eriba Touring 820
Fekvőhelyek
4 fő
Szélesség
236 cm

Teljes hossz
848 cm
Magasság
279 cm

Állómagasság bent
Technikailag megengedett súly
Önsúly
Fűtés típusa
Frissvíztank

Felépítmény hossz
708 cm
Menetkész tömeg
2110 kg
203 cm
2800 kg
2383 kg
Melegvizes fűtés, 6 kW
50 l

Az új ERIBA Touring 820 külseje ugyanazon tervezési filozófia logikus folytatása, ami 1957
óta irányított bennünket. A bevált acélkeretes konstrukció, a sima felületű ezüst színű
külső megőrizte a korábbi Touring modellek időtálló stílusát, ugyanakkor egy teljesen új
és összetéveszthetetlen külső született a legkorszerűbb technológiákat maga alá rejtve.
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Szériafelszereltségek
Alaprajz

Alváz
Teljesen horganyzott könnyűépítésű alváz, horganyzott tengelytesttel
Független kerékfelfüggesztés
Extra hosszú vonórúd a nagyobb menetstabilitás érdekében és elegendő hely
biciklitartónak
Automatikus fékállítás (rövid féktáv, kényelmesebb utazás, gyengéd fékezéssel,
rázkódás nélkül)
Vonófej 4 dörzsbetéttel, egykezes használattal: Elfojtja a rezgő mozdulatokat
Prémium támasztókerék integrált terhelési jelzővel
Extra stabil alumínium vonórúdborítás
Hidraulikus letámasztók
Eriba könnyűfém felni 5-csillagos-duplaküllős változat (antracit)

Külső felépítés
Oldalfalak sima fémlemezből, kristály ezüst színben
Tető alumínium fémlemezéből, PUAL szigeteléssel, kristály ezüst színben
Első rész, hátsó tető spoiler GFK (üvegszálas műanyag), kristály ezüst színben
Stabil fogantyúk az első részen, folyamatos fogantyú hátul
Fix ablakok a kerekítéseknél
Panoráma tetőablak 80 x 50 cm, duplaüvegezéssel, LED világítással a lakótérben
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Panoráma tetőablak 80 x 50 cm, duplaüvegezéssel, LED világítással a hálótérben
GFK padló styrohab szigeteléssel
Duplapadló
Komfort bejárati ajtó kétszeres zárással
Külső szervizajtó menetiránnyal jobb oldalt, 110 x 40 cm
Szúnyogháló ajtón (teljes ajtómagasságban)
Elektromos lépcső
Tetőklíma 2200 W LED világítással
Elektromos tetőszellőztető a konyhánál

Belső felépítés
Oldalsó szekrény a bejáratnál megvilágított vtrinnel/bárszekrénnyel és hely a 32”-os
tvnek
Nagy ruhásszekrény belső világítással
Válasz függöny a hálótér és lakótér leválasztásához

Textíliák & dekorok
Velvet Ash bútordekor
Grigio bőr felszereltség

Lakótér-és hálótér & világítás
12 V LED világítás
LED elősátor lámpa esőterelővel
Minőségi LED hátsó lámpák
Exkluzív éjszakai jelzés: helyzetjelző fények parkolólámpával, külön kapcsolható
Ambiente világítás az autó külső részébe integrálva
Ambiente világítás a talapzatban és a tetőn, külön kapcsolható
Két LED olvasólámpa a hálótérben és kettő az ülőgarnitúránál, USB csatlakozókkal
Minőségi anyagkasírozás a tetőn
Asztal karcálló magasfényű felülettel
Kettő díszpárna
Minden fix ágy habmatraccal, levehető és mosható anyaggal
Stabil fém ágykeret
Ergo fa ágyrács minden rögzített ágy alatt, felhajtható
Tartalékpárna a két egyszemélyes ágy között

Konyha
Kihúzható kávégéptartó szekrény, a konyhaszekrénybe integrálva
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14 kávékapszula tárolására alkalmas rekesz, a konyhaszekrénybe integrálva
Alumínium falborítás
Kihúzható szekrény
Integrált fogantyúk
Integrált evőeszköz tartó
Komfort roló a konyhaablakon
Palacktartó a konyhaszekrénybe integrálva
152 l-es kompresszoros hűtőszekrény (12 V vagy 230V)

Fürdő
Komfortfürdő külön tusolóval
Fapadló a tusolóban
Felső szekrény tükörrel és rekeszekkel
Toalett töltöttségjelzővel és kerekes kazettával
40 x 40 cm-es tetőablak sötétítővel és szúnyoghálóval

Installáció & technika
Füstjelző
13 pólusú dugós csatlakozó
TFT kijelző az ERIBA Smart Home System központi vezérléséhez
Eriba Smart Home System: fűtés, világítás kezelése, töltöttség jelzés megjelenítése
Caravan áramellátás automatikus kapcsolódás a vonójárműre
Elektro-önellátó csomag (95 Ah AGM felépítmény akkumulátor, automata 230V töltő,
LED töltöttség ellenőrzés, booster)
55 l-es frissvíztank (fix tank külső betöltéssel) szigetelt és fűtött
22 l-es szennyvíztank, gurítható
Fagyásálló vízberendezés a téli üzemhez
Melegvizes fűtés integrált 8,4 l-es boilerrel és elektromos fűtéssel 3000W, padlófűtés
Szellőző háttámla
Szellőző tárolórekeszek

Extra felszereltségek
Multimédia csomag:
-Digitális hangprocesszor boksz
-Dupla USB csatlakozók
-Rádió DAB+
-32” LED TV
-Parabola antenna
Csúszásgátló rendszer (lágy fékezés által a caravan visszahúzódik a saját sávjába)
2,8 t össztömeg
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Alu pótkerék 195/70/R14/6J
Mover XT4 – duplatengelyhez
Második munkaakkumulátor lítium akksival
Omnisztor
Szennyvíztank szigetelt és fűtött
Külső csatlakozó 12V/230V/TV
Automatikus gázpalack átkapcsoló berendezés
„Laguna” belső szőnyeg
Ággyá alakítható ülőgarnitúra
Külső vízcsatlakozó
Gázérzékelő
Széf

Lakókocsi nettó ára extra felszereltséggel együtt

78.413,- €

Lakókocsi nettó kedvezményes ára

59.000,- €

Fekete-Göltl Adrienn
+36 30 620 2222
goltl.adrienn@vpt.hu

VPT Caravan, Hivatalos Magyarországi Hymer kereskedés
9400 Sopron, Pozsonyi út 15.
H-CS 8:00 - 17:00
P 8:00 - 13:00
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