219 731 €
183 109 €
Príplatková výbava modelu
8-stupňová automatická prevodovka ZF
Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
Motor C21, 151 kW/205 PS (len v spojení s aut. prevodovkou)
Palivová nádrž o objeme cca 200 litrov (namiesto sérovej nádrže 90 l)
Vzduchové pruženie zadnej nápravy
Rozšírenie zadnej nápravy 45mm (spolu 90mm)
Disky kolies z ľahkých zliatin Silver vpredu s rozšíreným rozchodom / vzadu ozdobné kryty kolies
Elektrická a technická príprava pre ťažné zariadenie
Hydraulické zdvíhacie podpery s automatickou niveláciou (len v spojení s elektro-balíkom)
LED predné svetlá 12V Palace Daily Model 2019
Plynová nádrž o objeme 120 litrov
Kožený volant odnímateľný - pre pohodlnejšie otáčanie sedadla vodiča a ako ochrana pred
krádežou
Premium-Cockpit (kožené obloženie, držiak na poháre, odkladacia skrinka s dreveným rámom,
regulovateľný chladiaci box)
Luxusné sedadlá vodiča a spolujazdca so vzduchovým pružením, bedrovou opierkou, lakťovými
opierkami; vyhrievané
Strešné okno Midi v spálni (namiesto sériového strešného oknaMini)
Trezor s elektronickým zamykaním, automatický uzatvárací systém s motorovým pohonom, objem
8,3 lit.)
Kuchynská linka/priestor na sedenie - vyhotovenie Novel: minerálna kuchynská pracovná doska,
dvojitý drez a veľkorysá pracovná plocha, úplne vyťahovateľné zásuvky v spodnej časti kuchynskej
linky, kávovar a zásuvka 230 V
Strešné okno v kuchynskej časti s ventilátorom (namiesto štandardného strešného okna)
Zdvíhacia posteľ s elektrickým ovládaním (namiesto horných skriniek v prednej časti)
Poťah bočných stien a stropu z umelej kože
Zadné postele s viaczónovým matracom a povrchom "Watergel"
Orientálna sprcha pre prémiovu kúpeľňu
Vonkajšia sprcha
Vonkajšia prípojka plynu

Cena v €
4 992
998
2 521
2 208
5 647
797
2 813
797
8 057
2 208
2 612
1 462
857
4 024
696
323
5 334

393
2 309
1 513
494
303
303
292

MORELO PALACE STYLE "NOVEL" 88 LB
IVECO Daily 70 C 18, Model 2019

Celková dĺžka (mm):
Celková šírka (mm):
Celková výška (mm):

9.190
2.400
3.490

Príplatková výbava modelu
Markíza -dĺžka 6m, el. ovládaná
Vonkajšie osvetlenie bočnej steny pod markízou
El. ovládané pedné bočné okná
Strešná klimatizácie pre obývaciu časť s infračerveným diaľkovým ovládaním (celková výška vozidla
+ 130 mm)
Solárny systém s max. výkonom 2 x 130 W
Elektro-balík "Energie 420 Premium-Power" (namiesto štandardu) Gel-akumulátor 2 x 210 Ah,
kombinácia nabíjačka / menič napätia 3.000 W, s nabíjacím prúdom až 120A, s predvoľbou záťaže
siete / vyrovnávaním nepostačujúcej kapacity siete (Power-Sharing), plneautomatická ochrana
akumulátorov špičkovej triedy, ovládací panel Premium, zásuvka 230 V v garáži
Navigačný systém s 9" dotykovou obrazovkou a DAB / DAB+ tunerom, 4 prídavné reproduktory,
cúvacia kamera s dvoma pohľadmi, hands-free pre telefón s bluetooth
Satelitný systém / TV s 32" LED obrazovkou vo vitríne hornej skrinky (strana spolujazdca) elektricky
vysúvateľný, parabola 85 cm, plneautomatické nasmerovanie, vybavenie pre viac účastníkov TWINLNB a 24" LED obrazovka v spálni (celková výška vozidla + 130 mm)
Balík 4 prídavných reproduktorov a Subwoofer
Kožené čalúnenie - farba: 3333 Coco
Dekoračný balík "Trendline I", ppozostávajúci z 8 prídavných vankúšov, dekoračných šálov
Koberec v obytnom priestore - farba Coco sivohnedá 865
Exteriér vozidla - Carbon optik
LED-osvetlenie úložného priestoru
Centrálny vysávač

Cena v €
2 410
192
1 261
2 914
2 208
5 334

3 822
6 343

998
3 620
655
998
1 503
696
998

Celková cena vozidla:

305 637 € s DPH
254 697 € bez DPH
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