AUTOCARAVANA DE LUXE NOVA LEVOYAGEUR 7.8 CF ¡ENTREGA IMMEDIATA!

122.400€
(IVA INCLUIDO)

Característiques
Tipus:

Autocaravana

Marca:

Le Voyageur

Models:

LEVOYAGEUR 7.8 CF

Motor:

180 CV

Places ruta: 4
Places nit:

4

Distribució: cama en isla
Antiguitat:

Noves

Descripció

Localització

AUTOCARAVANA EN STOCK D'ENTREGA IMMEDIATA Estàs
buscant una autocaravana de gamma alta? Amb el seu disseny refinat,
els seus acabats d'alta qualitat, la seva aerodinàmica al servei d'una
conducció impecable, no hi falta res a l'autocaravana Li voyageur.
Descobreix la nova autocaravana marca Levoyageur model 7.8CF en
exposició en M3 Caravaning.  L'autocaravana disposa d'una suite
posterior amb llit en illa amb accés per ambdós costats i un bany
separat amb dutxa i wc amb lavabo. A la zona central hi trobem la
cuina completa i nombrosos armaris i lloc d'emmagatzematge. A la part
davantera del autocaravana de luxe Levoyageur veiem un gran saló
amb taula de pota central telescòpica, llit de sostre basculant per a
dues persones i un gran parabrisa amb una àmplia panoràmica.

M3 Caravaning Barcelona

Equipament

Autocaravana de luxe
Levoyageur
Nova autocaravana de la marca
Levoyageur
ESTRUCTURA
Xassís Fiat A-KO® rebaixat amb sòl doble de 26cm, Estructura
reforçada amb perfils d'alumini i faldons d'alumini, L'autocaravana
disposa de sostre de polièster bombat sense retenció d'aigua i anticalamarsa, Frontal i posterior monobloc polièster, Capa de polièster
sota terra, Gran celler transversal
SALÓ DE L'AUTOCARAVANA
Amplis espais de circulació i sense esglaons en el compartiment,
Taula XL, 2 sofàs grans en saló per a 4 persones, Presa de corrent
de 12V sota el banc al costat del conductor, Moble d'entrada amb
presa USB, amb bar a la part baixa i suport TV a braç plegable que
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permet una orientació cap a l'exterior del vehicle, Vitrina per copes
de xampany a la part alta del moble d'entrada, Ampli esglaó elèctric
(55cm)
CUINA
Emmagatzematge 100% calaixos = 5 calaixos amb separadors
ajustables i 2 cubs de les escombraries integrats, Preses de 12V i
220V, Aigüera amb tapa i escorredor, Cuina de l'autocaravana
disposa de: 2 focs per a 1 paella i 1 cassola, Aixeta regulable amb
airejador per a gestió de reserves d'aigua (pica cuina i rentamans
bany), Claraboies turbo ventilades davant de la cuina, Moble
corredís qualsevol alçada
HABITACIÓ I BANY
Matalàs Bultex, Prestatges retroil·luminats amb presa de 12V en
capçal del llit, Il·luminació de senyalització nocturna LED a sòcols,
Fàcil accés a dutxa gràcies a la doble porta corredissa (alçada
dutxa 190 cm), Compartiment per vàter separat amb porta abatible i
amb tanca magnètica
EQUIPAMENT instal·lat al autocaravana, no inclòs en preu:
Suplement motor 180cv, Canvi automàtic, ESP Traction + ASR en
ALKO, Llandes alumini 16 ", Enfosquidor cabina elèctric amb
sistema d'intimitat, Frigorífic TecTower amb forn, Alarma
volumetrica i perimetral, Mànega enrotllable Gardena, Cable 220V
allargo enrotllable, Tapisseria símil pell Charme,
Pack 22 "TV MEDIA:
antena parabòlica automáticaTwin + TV 22" + 2 altaveus
Pack ENERGY
: bateria 200Ah Gel + panell solar 120W + convertidor 1800W
Pack ALDE:
Calefacció ALDE + intercanviador ALDE
Pregunti'ns EL PREU D'OFERTA DE L'AUTOCARAVANA
Fotografies no contractuals. Preu amb IVA inclòs, IEMDT no inclòs.
Packs no inclòs. Consultar les ofertes en els packs d'accessoris
opcionals.
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

