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VOZIDLO:                     CENOVÁ NABÍDKA

Ford Transit nobelART T5000 - model 2022
STRUČNÝ POPIS:
Moderní plně vybavený 

polointegrovaný obytný vůz na 
podvozku Ford Transit. Hlavními 

přednostmi tohoto vozu je prostorná 

obytná část, výkonný motor, a 6-ti 

stupňová manuální převodovka a 

prostorná lednice (140 l). V zadní části 

vozu jsou 2 oddělená lůžka s možností 

spojení v opravdu prostorné letiště pro 

3! 2 další lůžka jsou na elektricky 
stahovené posteli v prostoru jídelny. 
WC i koupelna jsou od sebe navzájem 

oddělena otočnou přepážkou.

MOTOR: VÝROBCE: MODELOVÝ ROK: 1. REGISTRACE

Ford Transit - 2,0 TDCI - 96 kW/ 130 k Trigano S.p.A. 2022 neregistrováno

ROZMĚRY V M: MÍST NA JÍZDU: MÍST NA SPANÍ: STAV: NAJETO KM:

6,99/ 2,90/ 2,31 5 osob 5 NOVÉ 0

VÝBAVA KABINY:

6 rychlostní manuální převodovka, ABS, ESP+, asistent rozjezdu do kopce, Start & Stop, metalický lak, 

lakované nárazníky, mlhová světla, DRL světlomety s LED denním svícením, adaptivní přisvícení do zatáček, 

plně otočná přední výškově stavitelná sedadla s područkami, elektrické stahování oken, elektricky ovládaná 

zrcátka, centrální zamykání, 2x airbag, tempomat, palubní počítač, manuální klimatizace, originální 

multimediální centrum Ford (autorádio) s Bluetooth handsfree, MP3 a USB, kožený multifunkční volant

VÝBAVA OBYTNÉ NÁSTAVBY:
5 komfortních lůžek na spaní (4 standardních a 1 rozkládací), 5 míst pro jízdu, LED osvětlení interiéru, nádrž 

na pitnou vodu 100 litrů, vyhřívaná nádrž na odpadní vodu 120 litrů, oddělené chemické WC s kazetou na 

15 litrů, plynové topení a ohřev vody Truma Combi C4 (bojler 10 litrů), digitální ovládání topení Truma CP, 

výdechy topení v alkovně i u zadního lůžka, místo pro 2 x plynové láhve 11 kg, velká automatická lednice - 

trojkombinace (plyn/ 12V/ 220V) o objemu 140 litrů, 3 plotýnkový plynový vařič, zásuvky 220V/ 12V/ USB, 

šuplíky s dojezdy, dřez i umyvadlo s pákovými bateriemi, koupelna se sprchovým koutem a WC jsou 

odděleny otočnou přepážkou, panoramatické okno, střešní okna, sítě proti hmyzu na všech oknech i 

vstupních dveřích, zatemňovací rolety na všech oknech včetně střešních, prostorná garáž, velikost dveří 
garáže 900x750 mm.

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ ZAHRNUTÉ V CENĚ:

elektricky ovládaná stahovací postel pro 2 osoby, velké panoramatické střešní okno nad kabinou řidiče, LED 

osvětlení nad vstupními dveřmi do obytné části

PRODEJNÍ CENA VČETNĚ DPH: PRODEJNÍ CENA BEZ DPH:

1 530 640 Kč 1 264 992 Kč
DOOBJEDNEJTE SI:
markýza 3 - 4 m, nosič na jízdních kol, bezpečnostní sejf, elektrické kabely a redukce, plynové láhve a plynový alarm,
solární panel, TV (smart TV), satelit, couvací kameru s displejem a další


