AUTOCARAVANA NOVA PILOTE PACIFIC 746 C EXCLUSIVE EDITION - 2019

58.276€

54.900€

(IVA INCLUIDO)

Característiques
Tipus:

Autocaravana

Marca:

pilote

Models:

PACIFIC 746 C

Motor:

Fiat 2.3l 130 CV EURO 6

Places ruta: 4
Places nit:

4

Distribució: Cama isla
Antiguitat:

Noves

Descripció

Localització

Autocaravana nova de promoció Pilote Pacific 746 C Exclusive Edition,
en venda a M3 Caravaning. La motorhome té una distribució indicada
per a parelles i per a famílies de quatre persones. A la part del darrere
del vehicle de càmping trobem un llit central en illa amb passadís a
banda i banda i bany suite amb dutxa i lavabo separats. A la part
davantera de l'autocaravana d'oferta Pilote veiem un gran menjador de
molta capacitat, una gran cuina amb nevera gran i un llit basculant de
sostre per a dues persones. Vine a veure aquesta autocaravana
d'oferta!

M3 Caravaning Barcelona

Equipament

Autocaravana Pilote Pacific
746 C Exclusive Edition
Equipament de les autocaravanes
Pilote Galaxy
Punts forts a destacar en les autocaravanes Pilote:
Estructura ISOTEK, Xassís Fiat CCS amb un ample de via ampli,
Il·luminació de la zona habitable 100% LED de baix consum, Llit
basculant elèctrica per a 2 persones 130 x 195, Saló en L i acabat
Sensation, Matalàs d'escuma Bultex i somier de lames al llit fixa,
Escuma d'alta densitat en els seients
Equipament a destacar autocaravanes Pilote
Xassís Fiat CCS rebaixat amb eix posterior eixamplat, Llums
exteriors LED i llums de posició del darrere LED, Calefacció Truma
Combi 6, Bateria habitatge de 100Ah, Compartiment per a ampolles
de gas 2x13kg, Dipòsit d'aigües residuals a prova de congelació,

 Ctra. N-340 Km. 1214,4 08720 Vilafranca del
Penedes. (BARCELONA)
 938182500
 info@m3caravaning.com

Parets laterals i faldons d'alumini i sostre polièster antipedra,
Revestiment de polièster sota terra, TRUMA Crash Sensor,
regulador de xoc per a ús durant la conducció, Aire condicionat de
la cabina manual, Calaixos per cassons amb tancament suau i
esmorteït, Frigorífic automàtic 149l., Coixins d'escuma d'alta
densitat, Suport de TV regulable, i font d'alimentació, Claraboia
panoràmica 620 x 420, Matalàs Bultex confort en un llit fixa, Llit de
sostre elèctrica
Equipament Autocaravanes Pilote Exclusive Edition
Graó elèctric, campana extractora, Cubell d'escombraries integrat i
boteller, Fusta en sòl dutxa, Moble lacat brillant, Tapisseria PLUME
simil pell, 4 coixins decoratius, Menjador en L i taula central, llums
de lectura en habitació del darrere
Equipament opcional autocaravana Pilote
(No inclòs en preu)
PACK ESSENTIEL
Porta amb finestra, tancament centralitzat i porta mosquitera,
enfosquidor cabina lliscant, Panell solar 120W, Disseny exterior
Sensation, Cobrellit llit fixa, Inversor de gas automàtic
PREU PACK: 3.235 €
OFERTA PER NOMÉS: 1.299 €
PACK XASSÍS
Llums de dia led i llums antiboira, ASR i ESP Traction, Control de
velocitat, Airbag copilot, Roda 16 "amb llanta d'alumini + Suspensió
pneumàtica Alko Air Top
PREU PACK: 2.950 €
OFERTA PER NOMÉS: 1.299 €
MOTOR 150CV en comptes de 130CV: 1.495 €
Pregunti'ns SOBRE 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. No inclòs transport, despeses de sortida i matriculació:
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.
Financiación del autocaravana hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

