nobel art

Półintegra na Fordzie
już od 38 977 euro
Poszukujecie dobrze wykonanej, bazującej na porządnym
podwoziu półintegry w świetnej cenie? Dobrze trafiliście – oto
nobelART T-7000 grupy Trigano, oferujący 5 homologowanych
miejsc do jazdy i 5 (opcja: 7) do spania, a także potężny
bagażnik. Pod maską doskonale wszystkim znany motor forda
o pojemności 2.0 i mocy 130 KM (opcja: 170 KM, automat).
Co otrzymujemy za tytułową kwotę?
Kampera o dmc 3500 kg (wystarczy
prawo jazdy kategorii B), z wszelkimi
systemami bezpieczeństwa (ABS, ESP,
Hill Assist), elektrycznymi szybami,
światłami DRL i reflektorami LED. Ma
7,45 m długości i wszystko, co kamper
mieć powinien: dwa akumulatory, łazienkę z toaletą i kabiną prysznicową,
zbiorniki na wodę (100/120 l), toaletę
chemiczną (kasetową), ogrzewanie gazowe Truma, dużą lodówkę (140 l) z zamrażalnikiem. Warto
zwrócić uwagę na
najnowszą technologię poszycia XPS (nie
aluminium) – o grad
martwić się nie musimy. Na pokładzie
nie zabraknie również złączy 230 i 12 V.
nobelART na podwoziu forda to nowa

seria kamperów o jakości gwarantowanej przez grupę Trigano. W ofercie
tego producenta nie brakuje również
pojazdów z alkową i przeróżnych planów podłogowych o długościach od
6,80 do 7,45 m. Mamy do wyboru
przestronne łóżko królewskie, łóżka
piętrowe, opuszczane elektrycznie itp.
Wszędzie zastosowano ciepłe kolory,
które nadają wnętrzu atmosferę „jak
w domu”. Elementem charakterystycznym jest grafitowo-metaliczny przód
kamperów, który przyciąga wzrok.
Warto zaznaczyć, że pakiet „Vision &
Comfort” otrzymujemy gratis. Mowa tu
m.in. o klimatyzacji kabiny, dodatkowej
poduszce powietrznej, elektrycznie podgrzewanych lusterkach, lakierowanych
zderzakach czy panoramicznym oknie
dachowym w rozmiarze 700x500 mm.
Ważnym atutem jest kamera cofania, dodawana gratis.
W cenę 38 977 euro netto wliczone

są: akcyza, koszt transportu z fabryki
do siedziby nobelART Polska w Lutyni
k. Wrocławia i dokumenty pozwalające
zarejestrować samochód w naszym
kraju. Żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów – do ceny dochodzi tylko
180,50 zł za rejestrację.
Na sezon 2020 nobelART przygotował aż 8 różnych modeli.
www.nobelart.pl
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