AUTOCARAVANA KM.0 BENIMAR TESSORO 481- OFERTA

53.755€

52.990€
(IVA INCLUIDO)

Característiques
Tipus:

Autocaravana

Marca:

Benimar

Models:
AUTOCARAVANA NUEVA
BENIMAR TESSORO 481
Motor:

Ford Euro 6 2.0L 170cv

Places:

4

Places ruta: 4
Places nit:

4

Distribució: llit basculant sostre
Antiguitat:

Outlet

Descripció

Localització

OFERTA: Autocaravana KM.0 Benimar Tessoro 481 de la temporada
2019, amb 4 places en ruta i dormir. Molt recomanable per viatjar ja
que mesura menys de sis metres de llarg! Distribució: cuina equipada
amb tres focs i bany complet amb dutxa separada a la part posterior de
l'autocaravana seguida d'un ampli i còmode menjador amb canape
(convertible en llit), moble bar i sofà lateral. Llit de sostre elèctrica de
dues places.

M3 Caravaning Barcelona

Equipament

Autocaravana Km.0 Benimar
Tessoro 481
Característiques de les
autocaravanes Benimar de
Kilómetre 0
PUNTS FORTS
5,94m i espai de vida d'un model de 7,40m !, Gran saló en L, Peu
taula elèctrica, Llit suspesa de sostre elèctrica 2 PLACES (màx.
230kg), Gran cuina en L, Gran frigorífic 140L amb calaix
independent, boteller vertical, quart de bany amb dutxa separada,
Finestra a la cambra de bany, Maleter sota del sofà i darrere de
l'armari,
DESCRIPCIÓ XASSÍS:
FORD amb motor Euro 6 - 2,0l - 170 CV - Canvi de 6 velocitats, Eix
del darrere eixamplat: 1980mm, Distància entre eixos: 3750mm,
Llandes d'aliatge 16 "amb cargol" antirobatori ", Para-xocs davanter
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pintat color cabina, Llum de dia , fars antiboira davanters + fars
posició LED, llums halògens amb il·luminació d'angle fixa,
Retrovisors elèctrics i calefactats, Vidres elèctrics, Tancament
centralitzat amb comandament a distància, ABS + ESP, Regulador
de velocitat, Aire condicionat de cabina manual, Airbag conductor i
passatger , volant folrat en cuir, volant regulable en profunditat i en
altura, palanca fre de mà escamotejable, Pom palanca de canvi
folrat en cuir, ràdio USB amb Bluetooth, Comandaments de la ràdio
al volant, Seients conductor i passatger reclinables, giratoris,
regulables en alçada i amb 2 reposabraços, Fundes seients cabina
en ambient cèl·lula, Regulació lumbar seients cabina, Portaobjectes
sostre cabina tipus avió, Portaobjectes en quadre de comandament
c on pren 12V
DESCRIPCIÓ CÈL·LULA:
Carrosseria i cara inferior del sòl de polièster, Parets i sostre
imputrescibles (sense llistons fusta), Cap perfilada 100% polièster
reforçat, Sostre panoràmic practicable en cabina amb mosquitera i
enfosquidor 71x105cm, Finestres doble vidre Dometic D-Lux,
Finestra porta entrada, Mosquitera porta entrada, Nou para-xocs
posterior amb pilots LED, Fixacions per a portabicicletes,
Il·luminació interior LED, Calaixos amb final de carrera automàtic i
silenciós, Saló en L, Coixins desenfundables, Peu de taula central
telescòpic multiposició, Peu taula elèctric, Llit suspesa de sostre
elèctrica 2 PLACES (màx. 230kg), Suport TV, 3 coixins saló, 2
coixins habitació, 1 set de cuina, Aigüera i cuina 3 focs encastats,
Gran frigorífic 140L amb calaix independent per a 9 ampolles de 1,5
l, Boteller vertical, Dutxa independent , Finestra al lavabo,
Calefacció a gasoil 4000W, Escalfador d'aigua a gas, opcional forn
a gas
EQUIPAMENT EXTRA AL AUTOCARAVANA BENIMAR
PACK DELIVERY
Cambra de visió del darrere + Panell solar 140 W + enfosquidor
cabina + Llum Exterior LED
PVP: 1295 €
AMPLIACIÓ MOTORITZACIÓ
Ampliació motor FORD de 130CV a 170CV
PVP: 1.595 €
PREU AMB IVA + IEDMT + PACKS INCLOSOS
Fotografies no contractuals. Transport i despeses de gestoria no
inclòs.
Finançament del autocaravana fins a 120 mesos, ¡demana
informació!
Pregunti'ns EL PREU D'OFERTA DE L'AUTOCAVANA
Fotografies no contractuals. Preu amb IVA inclòs, IEMDT no inclòs.
Packs no inclòs. Consultar les ofertes en els packs d'accessoris
opcionals. Transport i despeses de matriculació no incloses 490€.

IEDMT deducció del 80% de l'iedmt per a famílies nombroses i
100% per minusvalidesa. Els impostos i deduccions poden variar
segons les comunitats autònomes.
Finançament del autocaravana fins a 120 mesos, ¡demana
informació!

