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2018 Hobby Prestige 560 WLU
SPECIFICATION

  Regular Price : z?98000
  Sale Price : z?98100
  Year :2018
  Make :Hobby
  Model :Prestige 560 WLU
  Body Style :Przyczepa kempingowa
  Condition :Nowy
  Mileage :0-100 km
  Transmission :Nie dotyczy
  Drivetrain :
  Engine :
  Fuel Type :nie dotyczy
  Fuel Economy :nie dotyczy
  Trim :185 R14 C
  Exterior Color :Bia?y / granatowy
metalik
  Interior Color :Tapicerka Jawa/Fronty
mebli D?b Rijeka jasny/ciemny
  Stock :
  VIN :

   

FEATURES/ACCESSORIES
amortyzatory kó?
elektroniczne sterowanie pr?dem 12V / 350 VA
Felgi stalowe, srebrne
gniazdo zewn?trzne z wyj?ciem 230V i SAT/TV
Hamulec najazdowy
Klimatyczne o?wietlenie LED
Ko?o podporowe
Lampa przedsionkowa LED
Listwa markizy przeciwdeszczowej z odp?ywm
wody, w przedniej i tylniej cz??ci pojazdu
lodówka super slim tower 150 litrów (Dometic)
materace spr??ynowe do ?ó?ek pojedynczych
oraz ?ó?ek 140x200 cm i 160x200 cm
Moskitiera drzwi (ca?e drzwi)
oddzielna kabina prysznicowa
ogrzewanie Truma S-5004 z nawiewem ciep?ego
powietrza i dmuchaw? 12V
Okno panoramiczne w przedniej cz??ci pojazdu
Okno uchylne , podwójnie przeszklone i
przyciemniane
okno uchylne, mleczne w ?azience
Os?ona wn?ki ko?a z gumow? uszczelk? os?ony
przeciwwiatrowej
pe?ne o?wietlenie przyczepy w technologii LED
podpory do du?ych obci??e?
pompa zatapialna
Skrzynia na butle gazowe
stó? metalowy z regulacj? wysoko?ci
system hamowania najazdowego KNOTT ANS z
automatyczna regulacja szcz?k
system z jednym kluczem
toaleta obrotowa Thetford
Tylne ?wiat?o przeciwmgielne
Uchylne okno dachowe ma?e DOMETIC SEITZ,
400x400 mm, z rolet? przeciws?oneczn? i
moskitier? w ?azience
Uchylne okno dachowe ?rednie DOMETIC SEITZ,
700x500 mm, z rolet? przeciws?oneczn? i
moskitier? w cz??ci mieszkalnej
wbudowana waga do mierzenia nacisku dyszla na
hak przy kole podporowym
wszystkie okna ze zintegrowan? moskitier? oraz
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rolet? przeciws?oneczn?
wtyk przyczepy JAEGER, 13-biegunowy
wy??cznik ró?nicowopr?dowy
zaczep z systemem t?umienia w??ykowania
Winterhoff WS 3000
Zestaw do naprawy opon
Zintegrowane trzecie ?wiat?o stop
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