FAMILY PLUS – 6 PAX

Importante: As imagens das autocaravanas são somente ilustrativas.
Os layouts são similares aos do nosso stock.
Atenção que as autocaravanas de 6 lugares têm lotação de dormida e de circulação, estas estão equipadas com
fogão a gás, frigorífico e duche com aquecimento. Estas são pequenas e de fácil condução, aconselhamos
sempre que visualize os vídeos de utilização das autocaravanas.
Qualquer dúvida não hesite em contactar a nossa equipa.
FAMILY PLUS
Capacidade de camas: 1
Max. De lugares sentados: 4
Comprimento: 599cm
Largura: 220cm
Altura: 281cm
Interior: 198cm
Peso: 3499kg
Capacidade de bagagem: 839kg *
Turbo Diesel: 96kw / 130PS / 2.3 litros
* Itens incluídos na capacidade total: Condutor,
Combustível, Água Fresca, 2 x Garrafas de gás e
rádio.











Caixa manual
Motor: 2.3 Litros Turbo Diesel
Tanque combustível: 90 litros
Consumo de combustível: 11-13 litros por 100km
Direcção assistida
Sistema de duas baterias
Potência 12v e 230v quando conectado à corrente
Ar condicionado
Reboque
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Duche (água quente)
Sanita
Lavatório
Frigorífico / Congelador 113L / 14L
Fogão de 3 bocas
Tanque de água - 122 litros
Tanque de desperdício - 92 litros
2 x 11kg Garrafas de gás
Cama maleável: 210 x 160cm
Cama central: 185 x 100cm
Cama traseira: 210 x 150/135cm
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Veículos e os seus exemplos são demonstrações e estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

Vídeos de utilização da auto-caravana
Chaves e fechaduras
Pasta de documentos
Cabine de condução
Degraus de entrada
Cozinha
Casa de banho e duche

Camas e camas conversíveis
Janelas
Portas e armários
Eletricidade, diesel e água
Painel de controlo
Eliminação de resíduos

Garrafas de gás, água e aquecimento
Extras
Conselhos de segurança
Conduzir uma Auto-caravana
Devolução

Mapa

Visualizar Mapa

Contato de Emergência
112
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