CENNIK

WAVECAMPER RENAULT TRAFIC

TRAFIC CAMPER – WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU
Renault TRAFIC L2H1 2.0 dCi 120KM Euro6 skrzynia 6-cio biegowa manualna
poduszka powietrzna kierowcy
poduszka powietrzna pasażera
centralny zamek
kluczyk central.zamka z 2 przyciskami bez funkcji selektywnego otwierania drzwi
koło zapasowe standardowe, opona letnia
klimatyzacja manualna z przodu
radioodtwarzacz z DAB
światła do jazdy dziennej LED
światła FULL LED
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
tapicerka materiałowa Java
komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem
komfortowy indywidualny fotel pasażera z reg. wys. i podparcia lędźwiowego, z podłokietnikiem
deska rozdzielcza z zamykanym schowkiem, elementami chromowanymi i ozdobnymi
obramowaniami nawiewów
szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
zderzaki dwukolorowe, lusterka i listwy ochronne w kolorze czarnym
stalowe obręcze kół 16’’
kołpaki ozdobne Maxi
pakiet Przeszklenie Tylne 2 (tylna klapa z szyba, wycieraczką i spryskiwaczem)
ściany boczne w tylnej części przeszklone (szyby stałe)
ściana lewa środkowa przeszklona z szybą odsuwaną
drzwi prawe odsuwane przeszklone z szybą odsuwaną
szyby o wysokiej zdolności filtrującej

DOPŁATA DO WERSJI SILNIKOWYCH I SKRZYNI BIEGÓW
2.0 Energy dCi 145KM Euro6 skrzynia 6-cio biegowa manualna
2.0 Energy dCi 145KM Euro6 skrzynia 6-cio biegowa automatyczna EDC
2.0 Energy dCi 170KM Euro6 skrzynia 6-cio biegowa manualna
2.0 Energy dCi 170KM Euro6 skrzynia 6-cio biegowa automatyczna EDC

Ceny z podatkiem
VAT (23%)
240.152,- PLN
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Ceny z podatkiem
VAT (23%)
4.583.00,- PLN
12.055.00,- PLN
8.568.00,- PLN
16.040.00,- PLN

OPCJE POJAZDU BAZOWEGO

Ceny z podatkiem
VAT (23%)

karta Hands Free - system bezkluczykowego dostępu do pojazdu
pakiet Hands Free 1)
klimatyzacja automatyczna z przodu
pakiet Media Nav Evolution z DAB 2) 4)
pakiet Media Nav Evolution z DAB + mapy rozszerzone 4)
R-Link z DAB + mapy rozszerzone 3) 4)
pakiet VISION - światła przeciwmgłowe + czujnik światła i deszczu
światła przeciwmgłowe
czujnik światła i czujnik deszczu
pakiet Control - regulator/ogranicznik prędkości + czujnik cofania
pakiet Control+ (regulator/ogranicznik prędkości + czujnik cofania z kam.cofania)
czujniki cofania
czujniki cofania + kamera cofania
czujniki cofania przód/tył + kamera cofania
regulator - ogranicznik prędkości
skórzana kierownica
uchwyt do smartfona do 4,7”
uchwyt na tablet w desce rozdzielczej
pakiet ozdobny Maxi - tylne narożniki i osłony prowadnic drzwi bocznych w kolorze nadwozia,
zderzak przedni i lusterka boczne w kolorze nadwozia 5)
pakiet ozdobny Maxi Plus - tylne narożniki i osłony prowadnic drzwi bocznych w kolorze
nadwozia, zderzaki i lusterka boczne w kolorze nadwozia, felgi ze stopów metali lekkich 17” 5)
felgi ze stopów metali lekkich 17”
opony wielosezonowe
hak holowniczy
lakiery zwykłe
lakiery metaliczne

1.230,- PLN
1.968,- PLN
1.230,- PLN
1.353,- PLN
1.845,- PLN
2.940,- PLN
738.- PLN
861,- PLN
553.50,- PLN
861,- PLN
1.722,- PLN
1.230,- PLN
2.337,- PLN
3.074,- PLN
553.50,- PLN
307.50- PLN
246,- PLN
246,- PLN
1.537.50,- PLN
3.997.50,- PLN
2.460,- PLN
1.230,- PLN
2.460,- PLN
bez dopłaty
2.460,- PLN

1) karta Hands Free, światła przeciwmgłowe, czujnik światła i czujnik deszczu
2) replikacja smartfona na ekranie nawigacji, nawigacja Media Nav Evolution, usługa TMC (inf.o
ruchu drogowym), radioodtw.z DAB
3) R-Link (nawigacja), dostęp do usług Rlink, radioodtw.R-Link Evolution z DAB, replikacja ekranu
smartfona na ekranie nawigacji
4) pakiet wymaga wyposażenia pojazdu w regulator - ogranicznik prędkości
5) pakiet wymaga wyposażenia pojazdu w światła przeciwmgłowe

KONFIGURACJA I ZAMAWIANIE
ul. Nowa 57
62-070 Palędzie
POLAND

TEL +48 511 100 616
EMAIL: biuro@wavecamper.pl
www: wavecamper.pl

Sposób konfigurowania i zamawiania: u DEALERÓW
UWAGA! Nie ma możliwości podstawienia używanych samochodów Renault do zabudowy.
Zastrzega się możliwość zmian, pomyłek i błędów drukarskich. Wszystkie podane wymiary są wymiarami przybliżononymi.

CENNIK

WAVECAMPER RENAULT TRAFIC
ZABUDOWA – STANDARD

IZOLACJA I WYKOŃCZENIE PRZESTRZENI ZABUDOWY
Izolacja przestrzeni zabudowy
Wykończenie tapicerskie ścian - materiał sztuczna skóra/filc (dla tapicerki szarej) filc (dla tapicerki czarnej)
DACH SYPIALNY I ŁÓŻKO GÓRNE
Dach sypialny firmy SCA dedykowany do Renault Trafic z dodatkową izolacją pokrywy dachowej,
opuszczanym komfortowym łóżkiem z systemem FROLI o wymiarach 230cm x 120cm. Ściany
boczne i frontowa wyposażone w zamykane okna z moskitierami (2 szt.) oraz nieprzemakającą folią
(1 szt.). Wysokość pojazdu ze złożonym dachem 200cm. Dach w kolorze białym.
OKNA
Okna boczne + okno w tylnej klapie przyciemnione (folia czarna 90%)
Zasłony okien bocznych + okna w tylnej klapie (kolor szary)
Termomaty na szyby w kabinie kierowcy z przyssawkami
PODŁOGA
Podłoga z właściwościami izolacyjnymi w stylu jachtowym plus wykończenie krawędzi listwami
System dwóch podwójnych szyn na całej długości podłogi do montażu siedzeń oraz innych przedmiotów
Zaślepki w szyny w części bagażnikowej
SIEDZENIA
Obrotnica fotela kierowcy
Obrotnica fotela pasażera
Fotel w systemie szynowym z możliwością przesuwu na postoju, zintegrowanym pasem bezpieczeństwa 3-punktowym z podłokietnikiem po prawej stronie, składanym i regulowanym oparciem,
zagłówkiem oraz ISOFIX. Możliwość użycia tyłem do kierunku jazdy. (pojazd 3-osobowy)
Fotel w systemie szynowym z możliwością przesuwu na postoju, zintegrowanym pasem bezpieczeństwa 3-punktowym z podłokietnikiem po prawej stronie, składanym i regulowanym oparciem,
zagłówkiem oraz ISOFIX. Możliwość użycia tyłem do kierunku jazdy. (pojazd 4-osobowy)
ŁÓŻKO DOLNE
Łóżko dolne o wymiarach 200cm x 125cm z możliwością szybkiego demontażu celem dodatnia
dodatkowych siedzeń lub przewozu większych gabarytów. Łóżko funkcjonujące niezależnie od
umiejscowionych foteli w systemie szynowym
KUCHNIA
Kuchenka gazowa dwupalnikowa firmy Dometic z wbudowanym iskrownikiem i szklaną pokrywą
Instalacja gazowa z butlą 2.8kg* i zaworem bezpieczeństwa zlokalizowaną w tylnej części
zabudowy (zasilanie z butli tylko kuchenki)
Zlew firmy Dometic ze składanym kranem i szklaną pokrywą
Lodówka kompresorowa (12V) firmy Dometic z mini zamrażalnikiem. Zapewnia optymalne chłodzenie nawet przy bardzo wysokich temperaturach wewnątrz pojazdu. Pojemność około 39L, w
tym mini zamrażalnik około 5L
Zabudowa meblowa z lekkiej sklejki 15mm
Blat kuchenny z wolną powierzchnią do pracy
Składany stolik z możliwością zakotwiczenia na dowolnej długości kuchni
s – wyposażenie standardowe zawarte w cenie i nie wymagające dopłaty

Ceny z podatkiem
VAT (23%)
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ZABUDOWA – STANDARD

Ceny z podatkiem
VAT (23%)

Szuflada na sztućce i drobne przedmioty nad lodówką
Szuflada na naczynia pod zlewem
Szafka w miejscem na przybory kuchenne
Półka pod blatem na podręczne przedmioty i żywność
Dolna szafka na produkty spożywcze
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE
Dodatkowy akumulator AGM o pojemności 90Ah, zasilający odbiorniki zlokalizowane w zabudowie
(gniazdka 12V i USB, lodówkę, pompę wody, oświetlenie LED, ogrzewanie postojowe, opcjonalną
przetwornicę i inne). Ładowanie akumulatora podczas jazdy, po podpięciu do zewnętrznego gniazda
230V oraz przy pomocy instalacji solarnej
Wskaźnik poziomu naład. dodatkowego akumulatora przy pomocji aplikacji w telefonie komórkowym**
Gniazdo 12V na panelu centralnym
Podwójne gniazdo USB (2 x 2,1A) na panelu centralnym
Podwójne gniazdo USB (2 x 2,1A) w dachu sypialnym
Podwójne gniazdo USB (2 x 2,1A) w tylnej prawej części zabudowy
Ładowarka indukcyjna do telefonu komórkowego w półce w panelu centralnym
Gniazdo 230V na panelu centralnym***
Listwy LED umieszczone po lewej i prawej stronie części mieszkalnej
2x elastyczna lampka z możliwością użycia w dowolnym gniazdku USB
Mini latarka z funkcją ładowania w gniazdku 12V z mocowaniem przy panelu centralnym
Fabryczne oświetlenie zasilane z akumulatora silnikowego zlokalizowane w bocznej i tylnej części
pojazdu. Z możliwością włączenia/wyłączenia/załączenia po otwarciu drzwi lub tylnej klapy
Oświetlenie LED w bagażniku
Instalacja solarna z ultra cienkim panelem 100Wp i monitorem LCD informującym o podstawowych
funkcjach ładowania oraz o stanie dodatkowego akumulatora. Ładowanie akumulatora w zabudowie
oraz wsparcie dla akumulatora silnikowego.
OGRZEWANIE POSTOJOWE
Niezależne ogrzewanie postojowe Diesel Eberspächer montowane pod pojazdem ze sterowaniem
cyfrowym i możliwością programowania
INSTALACJA WODNA / PRYSZNIC / TOALETA
Zbiornik na czystą wodę o pojemnosci 19L w formie przenośnego kanistra
Zbiornik na szarą wodę o pojemnosci 19L w formie przenośnego kanistra
Prysznic zewnętrzny z uchwytem na słuchawkę w tylnej klapie
ZABUDOWA MEBLOWA
Zabudowa meblowa z lekkiej sklejki 15mm z dużą szafą na ubrania zamykaną przy pomocy rolety.
Liczne szafki, schowki, półki.
STOLIK ZEWNĘTRZNY
Funkcja użycia standardowego stolika na zewnątrz pojazdu
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* butla nie znajduje się na standardowym wyposażeniu zabudowy
** aplikacja może nie działać na wszystkich rodzajach telefonów komórkowych
*** prąd w gniazdku dostępny po podłączeniu do zewnętrznego zasilania przy pomocy gniazdka zewnętrznego
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CENNIK

WAVECAMPER RENAULT TRAFIC
ZABUDOWA – OPCJE

Malowanie dachu sypialnego w kolor pojazdu (kolor biały bez dopłaty)
Termomaty magnetyczne na szyby w kabinie kierowcy
Zaślepki w szyny w części mieszkalnej
Dodatkowy 3-ci fotel w systemie szynowym z możliwością przesuwu na postoju, zintegrowanym
pasem bezpieczeństwa 3-punktowym z podłokietnikiem po prawej stronie, składanym i regulowanym oparciem, zagłówkiem oraz ISOFIX. Rejestracja jako pojazd 5-cio osobowy
Dodatkowy 4-ty fotel w systemie szynowym z możliwością przesuwu na postoju, zintegrowanym
pasem bezpieczeństwa 3-punktowym z podłokietnikiem po prawej stronie, składanym i regulowanym oparciem, zagłówkiem oraz ISOFIX. Rejestracja jako pojazd 6-cio osobowy*
Dopłata do powiększonego panela solarnego (160Wp)
Dodatkowe gniazdo 230V zlokalizowane na prawej ścianie wraz z przetwornicą 600W/1200W
Toaleta turystyczna zlokalizowana w dolnej szafce w przestrzeni mieszkalnej z dostępem także w
nocy przy rozłożonym łóżku
Markiza Fiamma F35 PRO (rozwijana ręcznie) długość kasety 270cm kolor obudowy czarny
Markiza Fiamma F45S (rozwijana przy pomocy korby) długość kasety 260cm kolor obudowy
czarny
Bagażnik rowerowy mocowany na tylną klapę (standard na 2 rowery)
Rozszerzenie bagażnika rowerowego (3 rowery)
Rozszerzenie bagażnika rowerowego (4 rowery)
Wybór kolorystyki mebli wg schematu: GRAFIT/ORZECH lub BIAŁY/ORZECH lub GRAFIT/BIAŁY
Wybór kolorystyki wykończenia tapicerskiego ścian wg schematu: CZARNY (filc) | SZARY (filc)

Ceny z podatkiem
VAT (23%)
5.781,00- PLN
800,- PLN
800,- PLN
5.535,- PLN

DEKOR MEBLI
ORZECH

GRAFIT

BIAŁY

5.535,- PLN
FILC

SKÓRA

1.785,- PLN
2.214, PLN
431,- PLN

ŚCIANY

2.829,- PLN
SZARY**

3.567,- PLN

CZARNY

** W tym schemacie kolorystycznym
szary filc jest uzupełniany elementami
z szarej sztucznej skóry.
FILC | SKÓRA

2.337,- PLN
615,- PLN
615.- PLN
bez dopłaty
bez dopłaty

PODŁOGA

* konieczne zamówienie 3-go fotela w system szynowy

PODŁOGA
W STYLU JACHTOWYM
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